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 ... هتايح لاوط بيطلا وبا همنغ ام نمثاو رخآآ . مئانغلا

 ظ عامس نع ذاذألا مص عيطتسن الو عومدلا ىلع تويملا ضمغن نحن اهو

 : ةرتخالا هسافناب دوحت وهو لوقي بيطلا يبأ

 قيودا سفناب ىدراا ضايح يدر

 سنلار اناا ىدرلا فوخ ضايح
 ةللكاس حامرالا ىلع كوذا ملدا

 مركلاو دجملا ما نا تعد الق

 ثعبنيو « يلزالا ريثالا تارذ يف ةلخلغتم ةرطعلا سافنالا قلطنت اذكهو

 : لوقي توص ؟ ضرالا باحز يف يود, لاز اه توص

 ةءروهدلا دبا راكفالا يف قاب تنا لب « بيطلا ابا اي تومت نلو تمت مل كنا

0 

 - ظم



 يل دهشت ءاديلاو ليالاو ليخلا

 ملقلاو ساطرقلاو حمرلاوفيسلاو

 هؤايربك هيلع تبادقو مونقلا ىلع ادترم هس رف كانغ سطلا وبا يوان
 ةهانلا اذه ردص يف ناك ام عم همد لوسي نا اللا ردقأا ىبا 66 ع هلاوقا ركنا

 .٠ تايلا ملاور نو

 ام ناف « ىلحلا ةيخضرأتلا ةكرعلا هده كايعلا دهاشلا ربخ انصقن نئأو

 ديسل ة_ءحفلا ةيابنلا لب ىلا انداق دق « ةك رعملا لا يف كانذو انه نم هانطقتلا

 . روصعلا فااعش م بقاعت نم عمو ؛ هرصع يف ءارعشلا

 نم اك وامص غلاب نهوب عراقي مظعلا بيطلا وباو ناكملا غلبن نحن ابف
 ليبسلا ناك يذلا تيبلا نم ًاعارهم ددر, كاك اهف « يدسالا كتاف كيلاعص

 ظ58 هع رصم يللا

 ساطرقلاو .. حمزلاو ٠٠ فيسلاو [ اكوام عراقي وهو ًاثهال ]  ينتمل
 حلفم اهو ...هاتبا اب ”تنعط* دقا |[ لوقي ديس" هنبا توص ديعب نم عمسي مث |

 همزع نم ةيقابلا ةيقبلا يعدتسيو « لالا هزفحو |... هاتبا .. عادولا .. ليتق يناح

 .هحوأ ًابحو كتاغب يقتلي ىتح « هدلوأ رأثال هجتب داكي الو هيدريو كواعصلا نمطيف

 فنراك ام .هعراقو وهو كتاف كوقيو . هدضع ف تفي نهولاو هتعراقم ىلع رسقنف

 "نم اهذخ : الئاق هبلق ىلا ددسي مث « قيدنزلا اهءا يتخا ضرع نم ليتاا نع كانغا

 عسمج ىعريل كاف قلطني انب « هذي يت فيسلاو بطلا وبا كلابتيو .. كتاف دي

 م

 تااكالاا



 قرت دان جالي حبوا هاما

 هللا الا ةوق الو لوحال - ىلمحلا

 ؟! ةزمح نااب مئانلاك كارا يلام  ينتللا

 ياوق طحف ينمهاد كعوتب رعشا . بيطلا انآ اب هللاو  ةزمح نبا

 ءيجافما ضرملا اذهل ًابحع  ينتملا

 دّدسحم ابا اي ءاشيام هللا لعب سن ىلمحلا

 ؟! انعم ريسلا نع دعاق كلعل - ينتلا

 تقولا ضعب ةحارلا ىلا ةحاح يف ينارا  ةزمح 9

 رصن يأ ةفايض يف يقبت... ىلعاي سأبال  ينتملا

 ريستو يلع محتتسي ىتح يدنع 6 تدنَت  يلحلا

 نع تمجارت نأ يل يس لو . رحفلا يف لبحرلا ىلع تِمزع دقل - يننلا
 هملع تمزع ما

 دي را ام لعاف هللا ناو « هياع تمزعام نكيلف ملا

 0 اداديتتا تقولا نع ١ وفغأ لأ يب . .. - ينتلا

 6 ةيئافتلا قب ردتط دادش ىلا مريس ىف الا هردق ىلا ىنتلا ىضعو

 نم ًاخصّرف ندع هثم ىلع يهو « ةيف صلا براق ادعم لرؤلللا ييمانا برع

 ةئاعالث و ناس و مب رأ ةنس كاذمر رشم نرشعلاو نماثأا ُُق كلذ ناكو « دادتس

 ىلع ءاضقلا# تبتنا ةيماح ةكرعم نيفزرطلا نب تعقوف يدسالا كتاف ةعامج ىقتلا

 امدنع لذأآ الا 45 ردلأ هذه نع“ليق مف لق دقلو. هعق نم بلغاو ىنتلا

 : الئاق اذان حلقم همالت نأ ريغ « ةسفنب ًايحئان رازقلا كل « هئادغا بلغت 1
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 لاجرلا ضعب ةبحصب ريست

 يتفرع البف . ءيش ءىبني كحوات نأ ىرا ... رصن ابا ؛ نكل  يننلا

 مالا ةيلحب

 كلاحر طحت نا لبق يب هرم دق يدسالا اكناف نا وه ىمالا  ىلسحلا

 . يدنع

 ؟ ةّمض لاخ « كتاف  ةزمح نبا

 كيلع مضغ ًادقتملا زام دّمسحم ابا اب وهو « هنيعب  يلمحلا

 الك ا رانلا ثولك أي مهعيججو همع يب نم نيسمخ يف ناك دقل  يلبحلا
 رصن ابا اب يننظت نم نكل  ينتملا

 الجر نيرشع كعم ذخأت نا وه « دّسسحم' ابا « ديدشلا يأرلا  ىلمحلا

 كيدي نيب كوريسي

 ينإ ىع سانا ثدحتي نا ىشأرا الو اذه ناك 1 20و 1 ىنتلا

 ينيس ريغ دحا ةرافخ يف ًاموي ترس

 هلبق نم موق كرْثِإ هج"وي نذا  ةزمح نبا

 ؟! ىلع فاخت اصعلا ديبع نمأ - ينتلا

 ةطيخلا ضب د نا ل دقل ء للا

 ينم ةرعش اوسع نلو . رصن ابا « ةيواع بالك مهنا  يننلا
 للا. ءاشنا لق  يلبجلا

 يآ بلحتست الو ًايضقم عفدتال « ةلوقم ةلك هذه - يننلا

 تالا/4 -



 يواسي نم كل يدف انلق ولو
 مالو 1 ءاقلإ انيعد

 نيف لكس كءانف اننمأو

 ام الم ةكحلمل تناك ناو

 ًادوج بحلا رثن نظي نمو
 اكابشلا رثثن ام تحت بصنيو

 [لشابجلا يعج ل

 حيقنتو “صيحمت يف نالازت اما  يلمحلا
 يلعاي لجسلا اذه نم انعذ  يننتلا

 لا خطا هللا ل ا رسم ذتسل نراعأ ىلا
 رحفلا دنع لتر أيس ول, كح اني قينتلا

 ةعامجج, كعم نوكي نا ئىرا يكل .. دمحااي ديرت امو تنا  يلسحلا

 انااج

 ؟! رصن ابا ان اذه لوقت مو | هيبجاح اطقم |  ينتملا

 هذه سنأتست نا ريضي الو دّسسح ابا ان فيخم كئماما قيرطلا  يلنحلا

 قيرطلا يف ةعامجا

 هاوس سنؤم ىلا

 كيأر يأرلا. ىلبحلا

 ةفوكلا ىلا اه ريطا هحنحا يل نا وا تددو دقاو  ينتلأ

 نا كيلع ضرعاو دوعا ينكل « اهيلا « ريخب لوصولا كل ىنمتا - يلسحلا

 ىلا“



 لاجرلا ضعب ةبحصب ريست

 ينتفع البف . ءيش ءىبني اناحتولت نا ىرا ... صن ايا ؛ ناكل  ينتلل
 مالا ةيلع

 كلاحر طحت نا لبق يب رم دق يدسالا ًاكناف نا وه ىمالا  يلبحلا

 . يدنع

 ؟ ةّض لاخ « كتاف  ةزمح نبا

 كيلع ًابضغ ًادقتملازام دّمسحم ابا اب وهو « هنيعب  يلبحلا

 كواعصلا اذه ةميق امو  ينتلا

 الكا رانلا نولك أب مبعيججو همع ينب نم نيسمخ يف ناك دقل  يلبحلا
 رصن ابا اب يننظت نم نكل  ينتملا

 الجر نيرشع كعم ذخأت نا وه « دّسحم' ابا ؛ ديدسلا يأرلا  يلسحلا

 كيدي نيب نوربسي

 ين نع سانا ثدحتي نا ىضرا الو . اذه ناك ال . هللاو ال - ينتلا

 لي ريغ دحا ةراقخ ىف ًاموي ترس

 هلبق نم ًاموق كر هجنوي نذأ  ةزمح نبأ
 ؟! ىلع فاخت اصعلا ديبع نمأ  ينتملا

 ةطيحخلا ضءب ذخأت نا ”تيأر دقل  يلمحلا

 ينم ةرعش اوسع نلو . رصن ابا « ةيواع بالك مهنا  يننلا
 هللا. ءاذنا لق  ىيلبحلا

 يآ بلجتست الو ًايضقم مفدتال « ةلوقم ةلك هذه - يننلا

 تالال4 -



 يواسي نم كل يدف انلق وأو
 اك الق را ءاقنلا» انوعد

 سفن لك كءادف انمآو

 اال ةكلمل تناك نراو

 ًادوج بحلا رثث نظي نمو
 اكابشلا رثين ام تحت بصنيو

 [ .يئلبجلا ننخدي .]

 حيقنتو "صيحمت يف.نالازت اما - يبمحلا
 يلعأي لجسلا اذه نم انعذ  ينتما

 دسم ايا اي كسلا لع اريعمزتمل راما ني

 رحفلا دنع لرأس .. لجا ب ينتلا

 ةعاجب كعم نؤلكي نا عرا يكل .. دمحاايديرت امو تنا  يلسحلا

 انئاج

 ؟! رصن ابا اب اذه لوقت ملو | هيبجاح اطقم |  يننلا

 هذهب سنأتست نإ نيضي الو دمج ابا ان فيخم كئماما قيرطلا  يلنحلا

 قيرطلا يف ةعامجا
 جاتحا الق بيع داجن قنع يف ماد امف « رصن ابا «كلسر ىلع - يننتلا

 هآوس سف وم ىلا

 كيأر يأرلا  يلمحلا

 ةفوكلا ىلا اع ريطا هحنحا يل نا وأ تددو دقاو  ينتلا

 نا كيلع ضريبعاو دوعا ينكل «اهيلا « ريخي لوصولا كل ىنمتا - يلمحلا

 هاا“



 اهاّنيمح ىلع يرفثو نان

 يلعأب "دعبأ 3 ينتلا

 : - ةزمح نبا

 ةطا كرألا بارو ذو

 اهالوم تيأر تحت ترييو

 بعشلا يناغم ىلا ضماو . هللا « ىفك ىفك  ىنتلا

 :  ةرمح نبا

 يناسنلا يف.( معلا يناتن
 نامزلا نم غسرلا ةلزتم

 اهيف يبرعلا ىنفلا تكلو
 نراسللاو ديلاو هحولا بيرغ

 ابيف راس وو ةنج بعالم
 كاججرتب ؛ راش .ناولس

 يصاعلا نس مدآ ؟وبا
 تانحلا ةقرافم مكحاعو

 ام لك ةعحارم ىلا وعن فوساو « عادولا ةديصق يللا هللاب ىقتنإ بيروتلا

 ةركلا' قي امش , سزك يف لف
 : ب ةزرمج نبا

 اكادم نع رشي نم كل ىدف

 اا تالا دنا كنس
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 دكسحم" ابا ان ىلصت الا  ةزمح نبا

 ليلق دعب  يننلا
 ؟! اضيا لكأتن الوا - ةزمح نبا

 مثاص ريغ يلثم كنا ”ٍلعأ مث تقولا نيحب امدنع ماعطلا انل مدقي  ينتملا

 جرسح رهاسملا ىلع سيل كاب ينءنقت ملا  ةزمح نبا

 ةمهلا رتاف كارا يلام نكل - ينتلا

 تناف لدبتلا لك كجا نم لثدتتب يماع ردق ىلع كلذب يدع - ةزمح نبا

 مويلا لاوط ىمآلا ةجبلب يتيطاخم نع عطقنت مل « دسسحم ابا اي

 ! يلع قيدصاب ىلوالا ةديصقلا ةءارقب كل له  ينتلا

 ب. ىلا رولا دين طا كيرف نمتاهاأو - ةزمح نيا

 يلعأب أرقت ول تينمت - ينتمل
 : -ةرمح نبا

 اهاو ةيب لوق نم ليدب هاوأ
 اهاركذ ليدلاو تأن نا

 اهنساحم ىرا ا نا هوا

 اهآرم هوأو هاو لييتماو

 اهايتع هينقعم اداوف الا

 ... هلل# يح - ىنتلا

 هد هرم نا

 ةرضاتح قا يح نا

 افانتمحم هد سقن لكو
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 : بلا

 رخْلا _:رم انسثبام ىتح ناجرأب
 هب ده نإ نم يدبلا نكي ناو

 يدبلا اًمناذ ىدملاف الاو اذبف

 ٌبْئاَغ ريا, سيل ءيش ريخلا له
 دشر لاب سدا بئاغ ءيث دشرلا ما

 ًأرقتل اريثك يحنت كازا يلام نكل - ينتلا

 ؟؟ يتلبحلا دمع صن يبا ثيب يف انسلأ ب ةزنح نبا
 ! ةزمح نا ان كب اذام 2 نتملا

 بورغلا لبق ليألا لبقتسي ثيلا اذه نأك يل حولي  ةزمح نبا

 [ جاسس هدي يف يثاملا لخدب ]

 هيلا نتي ينتما

 ابا « برغلا ةالصل ينأت الا نكل . ءوضوال يشماو جارسلا 'مْطأ 'يببحلا

 كرفم كلمل © سأيال نكلا.. حقنتلاو نيودتلاب الغشنم كارا  يلبحلا

 ةلودلا دع يف يدئاصق كسلا يف بلطأو « كنم جاربسلا ن'دأ  ينتلا

 ه ؟ا/ه



 دكر لح اخ دوحلا ملاظ

 هدأ نم رحبلا لمحت ل م

 .داركا هبارعا .كراكم 6

 عادولا |ةديصق ىلا ضما - ينذلا

 ::  ةزمح نبا
 دبصلا ىلع ًاباتع ىسنا. امو تيسن

 دحللا ةرمح هب تداز ارفخ الو

 ةراوصتقب اهترصق ةليل الو

 دقعل اةمحص اهديح يف يدي تلاطا

 ظ هتهرك موي لث» مويب يل نمو
 دعبلا نم عادولا دنع هب تب 5

 كانهو انه نم اب أرقاو بيسنلا هللاإ عد  ينتملا

 ايس ب رمح نبأ

 ةءارقلاب عرساو. يننملا

 :  ةزمح نبا
 هريغ كرت ين دال بهدم انل

 دب هزلاب بئاغرلا يغبن هنايتاو

 د "خه -



 نم اههلان يتلا ةرظنلا هذه

 حار لوقا: ديم اهيققتا لأ كاد

 روؤرس ف سراف ضرا ف نحن

 هداليم ىرب يذلا حابصلا اذ
 ئننح نعزفلا كلاغف ةعيتدع

 هداسح هسءاع ماا لك

 ىتح ليلاكحالا هيف انسبلام
 وهداهوو ٠ هال“ "ليشيل

 ينسظ  ةثانأ يتسع

 هاا ينادها يذلا فيسلا فسو يف تلقام عد  ينتلا

 :تيقزقح نبا

 ضفلا يبا مامالادنع يرذعل له

 لبيع ءابحلا ةدش نم انا

 هداوع هللا تامركحعم

 هبيف تلق ام ريصقت ينافك ام

 هداقتنا ان ىبح هالع نع

 هداطسا ال ”موجنلا "لجا نس

 ضقلا .يأك قرابنا تيوتام
 هدايتعأ هاتا يذلا اذهو ل

 آرذمل قيرغلل جولا يف نا
 هذاكسمت هئاوفي. ةراءاهطاو
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 اهتمرب ةديصقلا ىسن: وأ تددو دقلو ... اذهل فل الا ين يقنلل

 لسفا اذام  ةزمح وبا

 هللا ةيابنلا كسما  ىنتملا

 و

 اهدعب ينا بارعالا غلبم نم
 اردنكسالاو سلاطشر تدهاش

 هبتك سراد سوميلطب تعمسو
 ةفيشع  اكلمتم

 افغأك نيلضافلا لك تيقلو
 ارضحتم

 اهاوس ىلا هديصقأا هذه انزح اننا ول  ينتلا

 اهتايبا نم ليلقلا الا أرقت مل  ةزمح نبا
 ءاشنا يرطاخ يفو . اهتاما رثك ١ هلع لومعع ديمعلا نا ةءاد دقل ب ئدتلا

 ”ايضاتا لع ىرخا ةديسن

 ةمجارملا ءاجرإ كئين يف له  ةزمح نبا

 زورينأا ديعب يتئنمت أرقت لب  ينتلا
 [ لجسلا تاحفص بقي ] ًانسح  ةزمح نبا

 ند عر هةر نأ كدطا درطتلا لع ”تاببا شنت“ - قتتملا
 كلت ةديصقا ه.دقن للحتس

 + ت>.ةزهجم نيا

 هدأ م تناو انزورين ءاج

 هدانز دارا يذلا تروو

 - م17



 ؟! دئاصقلا يلوابأدب أ! تح نبا

 ةفوكلا خلل( ةلضرلا اهذح تأجرأل ”ترثيخ ول - ينل
 ذل ع .اااي ديت اهؤناكنا رمت

 !يبتني ال ذكي اهيف رابنلاو هذه لثج“ يف رابنلا يضقا فيك نكل - يبن
 ةءارقلا نم ارفم ىرا آل كلذب  ةزمح نبا

 أرقتلف - ينتلا

 ؟ ىلوالاب أدبأأ  ةزمح نبأ

 والاب . ينتلا

 ادور وأ

 ىرج وأ كعم درج ل نا كاكبو

 ًاحاص كماستباو كربص رغ 5ك
 ىري ال ام ىشحلا يفو كآر امل 5

 هنوفحو هناسل داؤفلا مآا

 اريخ كمسجحب ىنكو هنمتكف

 5 هللا زح  ينتلا

 :؛  ةزمح نبا

 بطاخ غلبا تناف تكس اذاو

 ارينم عباصالا دنا كل يلق

 اوكسماو سيئرلاكدّسسَح* كاغدف
 اريك الا سئرلا كقلاخ.كاعذو
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 نم رف لع سااحت »ع هماهوأ ْق رداس 4 هراد ف عباق وهو مايالا رو

 دشف ينج" نبا ءارغا ىلا ًاداقتم هسفن ىأر « هاصقا مأس'ا هب غلب امدنعو

 : هرعش ةتوار . ةزمح نبا هعم ًايحصتسم سراف ىلا هلاحر

 يف ديمعلا نب ىلضفلا يبأب رم « سراف يف ةلودلا دضع ىلا هقبرط يفو
 ءاهز هيدل ماقاو ةلودلا دضع اهدعب دصق نيربشلا ةبارق هتفايض يف ماقأف ناج“رأ
 .ةلودلا دضعو ديمعلا نبا اناطعب هلامحا لقت ةفوكلا ىلا ادئاع لفق مث ربشا ةئالث

 تب يف لفتت هيا يفك زان ةفرسازاف' قم ةذوأللا قيرط يف نآلا هارنو
 2 ل درس ل

 كتدضعد كدئاصق ىلوا ةءارق ديعأ* .. [ لجسم هيدي نإ 3 نا ب

 . ةلودلا

 نإ, ديمعلا نباب هلق ام ةع>ارم. ىلا دوعت نا ةزه نبااي لضفا . ينتلا

 مويلا اذه ةعجارملا نم رفمال ناك

 50 ه6 نم نا

 ريبكلا بيدالا اذدحلا يحدم يف ةوفه دخوا ناب بغراال ينا مث  يننلا

 ديمعلا نبا «دقانلا. نعاشلاو
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 همام دلينبخو كزاكص

 باو:نرباب ةييربلا نادو

 بتال لب كفيت تلظ

 حتتفلا ابا « ينكي - ينتللا

 كايبلا ةعورلاب  ةزمح نبا

 نا تيأر ؛ يما يف "تبا نا ىلا مث ... لعاب حيدملا نم كعد  يننملا

 . ءاشي ام اهدعب هللا لعفيلو « ًادغ ةفوكلا ىلا دوعأ

 . . . هسفن يف هلحارم يلغت لغلاو هداؤه قزع ظيغلاو دادغب ينتلا رداغو

 يف نوسفانتي فوس ءارعشلاو ءايدالا نا « دادغب دصق امدنع « نظ دقاو

 ةفنياكلاا ناو « هم نم جرخت ةلك لك طاقتلا ىلا نوقباستيو « هلالحاو هعركت

 ناو هك رن مادقالا| ىلع ىعسيس ةلودلا ” زعم.« ًابحرم هلابقتسا ىلا عرهيس

 وهو هنم ذختنو « نييسابعلا رو.مق نم ًارصق ةلجد ىلع هل يلختس ءدعب « ةفالحلا

 ديعي ارهاق ةيعادو « ةرفانلا برعلا راطقا اهلوج عمج .َءاول « كايبلا ةلود.يف علا.

 «هزادقي ريدقت يف ةرم بصي مل وهو « هنكل « دادغب ثكاضحا ىلا ةدرمتلا كاطوالا

 .. ضارملا هلامآ ضاقنا هسفن اياوط ينو ارباح الماو « ًامولثم ًافيس ةفوكلا يلا داع

 : هلوق ديدرت نع رتفيال ناك هتيب يلا ةدؤعلا قيرط يف هلغل مث

 هتدم تيل رمعو م.ضي تقو
 مالا تفلاس نم. هتءا ريغ يف

 هتسبش يف :هونب نامزلا ىتا

 مرسلا ىلع هانيتاو مر سف
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 ةلودلا فيس

 7 3 3 . اك 5 كا

ما مرثحا نا لبق اليوط ركفا نا يلع ينتل ',
 ىلا اتك كيلا ٠.. ير

 : [ أرقيو باتكلا ذخأي ] - ينج نبا

 نيحق ار او .

 1 هب ًاجابتباو هل ًاعوطو

 صحو امغ لمفلا رصق ناو /

 1 ةاشولا فوخ ريغ ينقاعامو

 بذكلا قرط تاياشولا ناو

 تايبا ةعضب زج - .ينتلا

 : بينج نيا

 هقلخ ال. كبر .فيس ابا

 كطشلا اذ ال م راكلا اذابو

 ةديدقلا رخآ ىلا ضما  يننملا

 2 ويح نبا

 نيكرشلا .عم نيلسلا ىرا

 بسهر .ايماو زحمال اما 0

 ْ باج يف هللا عم تاو
 كمتلا ريثك ”داقرلا لتشناق



 وحي ال كلثمو « ةلودلا زعم جها .. كولا يسلبلا ”جها ينج نبا

 كولملا الا

 ًانكسم هل دجال لمذ نا وهو نامءاب كلذ لفي فيك نكل - ةزمح نبا

 ضرالا هحو ىلع

 !! و يح با
 نم رارفلا لواحام اذاف . ماشلا ىفاجو ربصم بضاغ دقل ب ةزمح نبا

 ؟! بهذي نا قارملا

 ًامديط هباكر يف ايلا بهذاو « سراف ىلا بهذب  ين> نبا

 حفلا ابا اب لمأتلا يعدتست ةركف هذه  ينتلا

 اههئام ىلع هنعارذ كل حتفي ةلودلا دضع نا ىرت فوسلو ينج نبا

 نمىلع ةلوذلا:دض ع“ لقت تفيك ذا ؛ ينج نبأ اذ مو ىلإ كنا تورمح نيا

 دادغب يف ةلودل' زعم همع احه

 هظيغ مظكيو ةلودلا زعم ءاجه نع بيطلاوب ا ربصي ينج نبا
 ةلودلا فيس ىلا دئاع ينا ناهعاب يل :ىءارتي - ينتللا

 11 بيطلا ابا اب ًايحع ينج نبا

 بلح ىلا ينوعد. رخآ ًالوسر يلا, ثعب دقل  ينتلا
 .. سمالا كءاجن يللا لهجرلا اها - هرب نيا
 تنك و « هيلع "دزلا تددعا دقا و“ يلا ةلودلا فيس لوسر هنا  ينثلا

 نا نإ « هيلا يباهذ ما يف

 كنع اسبعنم يبل ماحضلا كيناما غلبت « فيطلا ابااب « سراف.يف تن ينحانإا
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 : . ينج نبا

 يطال يللا هيو ةنض عوقلا» بصفالام

 ظ ينج نبا اي اذه نم ينعد  ينتلا
 كدئارخ ي ةديصقلا هذه كلسا نا يف تددرت دقلو  ينح نبا

 دنع« ًامغم اًهَوَق يف تلزت ىتلا هذه ن"ودن نا يف بغار ريغ ينا' - قنتلا

 يولعلا نسحلا فيرشال ةبغر

 اهرماب تفاع دقل  ةزمح نبا

 تلظ ف ثككر نم مم بكرا نا موي تاذ فيرشلا يندارا دقل - ينتلا

 ىلع رسجبإل ناك ذاو . هل نوح يف نصحتم نيعللا ”ىطمرقلا اذهو انلصوف . ةّنبْض

 هتمعر دنع لوزنا تدقناف « همالك لثع هوحهأ نا

 ةييحع ةديصق تناك دقلو ينج نبا

 مهنيغ نع مهتفرصو ةطمارقلا كثلوا تبدا اهلما  ةزمح نبا
 كتاف مامسا ةديصقلا غلبت نا وه ءاشخأام ئشخا نا - ينج نبا

 ؟! اذه كتاف نمو  ينتملا

 دغو شانطب صل وهو « ةّسض لاخ . ”يدسالا كتاف هنا ينج نبا
 اهضرسع لثو هتخاب فذقلا نع .تك انس اريغ.هلغلو  ةزمخ نبا
 نبا وحمت نا يف ةضاضغال.نا ئرا ة.كيطلا ابا:اي «.كلذل : ينح نبا

 . هففافرو حاححلا

 مهلاثمال انيق يدفن لمجيا:نا:نم ةرم فلا ريخ تولا - يبنتمل
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 ةيفاعلاو ةمالسلا يد.س ةقفار ( افقاو )  ينتلا

 ًاكيشو نايقتلم انلما  يمتلا

 . | دوعيو بابلا ىتح هعيشي | يديساب ةمالسلا كتبحص  ةزمح نا

 مالسب ترم دق ةفصاعلا نأ بسحا

 ًادمع هحالس ىقلا دق بيطلا ابا نا ”تيأر دقلو  ين> نا

 ! هلبق دفو نم ةبترع سيل يمئاحلا نكل  ةزمح نبا
 دئاوف موق دنع موق بئاصم ..  ينتملا

 فاعزلا كنئلؤوا عفصتال مو .! تييطلا ابا اب رجلا اذه مالاو  ينح نبا

 ناديا جراخ مبعضتف

 ءيش ةروشلا نم كلوف سل . ينح نبا ان الك  ةزمح نبا

 ناب ليفكل « بيطلا وبا هلوقي رعثدلا نم ًادحاو ًاّتنب نا ينج نبا

 مهلياحا .ميتلب

 :. نكل - ةزينح ا

 عبقحسيل مهيلع هلعنب رع نا ينكي « ةراذقلا ىلع بابذلاك مهنا  ينح نبا

 نا يلا تازن مهتوجهام اذا ينا كاذ .. حتفلا ابا اي يندصي دحاو ىما  يبنتلا

 مهمانرق نم نوكا

 دّديسحمبا اي .ةليصالا: كملي. ننعتةشللقا ذل: ةززمح قا
 «مث . اهقحسي نا الا « هبقع ىلع تبد ةلمقب ءزلا كعفيام نكل - ينح نبا

 ؟! اذه نم ىندا وهام ىلا ةرم تاذ رومالا كعفدت ملا « بهلتلا ابا

 ؟!.كامع اي يعرت مالا  ينتملا
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 لويطلاوتاقوملا “لمع ام لأسأو « قع درإا ككلوؤت نم يضغلا(- ىعاخلا

 فيسلا كود

 رعاشا اهّمش كلذلو « جيحضلاوةبلحلا الا يديساب هدمل لمعال د يح نا

 كولملا نم حودمملا ريغ امم

 ؟! لبطو قوب ةلودلا "زعم له  ىمتاحلا

 بسضحو و! صر اميمنارفا يلا بلط دقل « يديسأي هنااا جد

 اج ايدل تل

 طوسنح انقلاخ هللا د تمل

 لاتجاب: ىرقكملا هنجولا ىلع

 ؟! لاملاب كلم ما فصوت انا ريكتستوا...! يديساب اذه يف امو - ينتلا
 لامج الإ تننعام ينا ؟ نايقلاو 0

 لالحلاو ةبايملا

 يديسأب « ةديصقلا يف كاعئارلا ناتيساا ناده مث - يج نا

 اندقفيلا "رك ءاسنلا كراك ولو

 لا ا لك ءايسأا تلو

 مَع ”سؤدلا مشال ثننات'ا اَمَو

 بهذا:نا لنآ دقل ( ريراسالا ضبقنف فقي وهو )  ىقاحلا

 - ؟ةوقنس



 يلع يبا ة«ئالعلا لاح فيك ( يمتاحلا وحن ًاتفتلم )  ينتملا

 نم يسفن ىلع تدنحام الو ريخ ينا ( ًابضغ زيمتي ناك دقو ) يجتاحلا

 نوكن نا ودمتال تناو كؤاليخو كرب: مف « لحرلا اسما « هللاب ينبحأف . كدصق

 ٌ الكتل [ سلع

 مش نم ةانالا ناف ينأتستو كنع ضفخت نا يد..اي كيلا يئاجر  ينتلا
 كلاثما ءالضفلا

 ال فرصت نم تأدب ام يراقو نع ينجرخ# هللاو "تدك دقل  يمتاحلا
 .. رذتم" نا الواو . دمحم

 عامسالا *الم يذلا يمتاحلا مسا ل يديساب بيطلا وبا  ةزمح نبا
 تلق 5 « ينع عاشيام ةقيقح عالطتسال لاضفلا اها "تثح - يننلا

 ءايشا يف كعجاراو ءايشا نع كلأسا - يقاحلا

 كل والام لفأ ت ينتلا

 - كلوق نع ينثدت نا ديرا ب يمتاخلا

 ةلودل فيس سانلا ضعب ناك اذا

 لضافلا يديس يمر مالا - ينتلا

 ؟! كوالا حدمت اذه لثمأ  يمتاحلا

 ذاتسالا لأسي امع حتفلا ابا بعاد ىلا

 نا معي يمتاحلا يديسو « ةعورو ًاعادبا الا تيبلا يف ىراال ينج نإ
 9 ددّنملا هد ريح وه فيلا ناو 4 لويطلاو تاقوبلاو فوريسلا 2 تاع“ شحلل
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 لاضفللا اهنا مالساا كيلعو ( ًانِقاو )  يننملا

 أ ربشالا يوغللاو ربكالا ةم”العلا روضحن يلزنم ف“ستت دقل  ةزمح نبا

 سلجيو يديش فطلتيلف  ينتلا
 نانرأم :كراد يلا يعودق يف يل  ىمتاحلا
 ىسنتال ةّنم يراد طالب يديس ؛هطو  ةزمح نبا

 *وامعب فورعلا ةزمخن:نبا ىلا عمتجا نا ع.مالاو لوالا يبرأم ب يمتاحلا

 ؟! يناثلا كبرأمو - ينتاا

 نرع عاشيام عالطتساو ينتلا ىلع مالسلا وه يناثلا يبرأم يجتاح ا
 هرعشو هيدا

 : وه نذا تينا ( يح نبا وحن تفتلي ) - ينتلا

 لاوفهالا هنود .:رضاوختا

 يلع اا يذنشات البس تللحو الها تتح  ةزمح نبا

 .. نكل ( هنع يبنتملا ضارعا هظاغا دقو )  يمتاحلا

 نيركذللا واو ىلا دنس. لّْمفلا نآل « ةمومضم نضوخت يف داضلا  يننتلا ظ

 نونلا دكؤم

 ؟!" ةرمح نبأ ان يهمل

 !! بيطلا انا  ةزمح نبا

 لعفلا نا ًاربتعم اهتأ رق م ةحوتفم ال ةمومضم تلق مك داضلا,ب ينتلا

 0 الملل ١ تاور لف دسم

 بيطلا ايا اي هلل -ةزم> نبا

 - (6ةا/



 (مالفلا جرخم)

 ل يمتاحلا ىلع وبا اذه نم  ينتلا

 ريثكل ذاتساو « اهئادا راكو دادش ءاماع نم هنا  ةزمح نبا

 اهئأرعش نم

 يذم هدير تاب وام وللا
 بدال و عشا ايف 'ثيدحلا'كتبذاجمل الا ينآ هبسحا ال  ةزمح نبأ

 دوعرلا يود عامسالا يف يودي بيطلا ابا اي كمسا نا ب ينج نبا

 يف ةناكحلا عيفر بيبم لجر يمتاحلا 3 دسم" ايا اي غصأ 0 ل

 ةيقيفرو جاححلا نب ؛ا هب تلباق اع ثولباقي نمم سل وهو « دادش

 هيلع تحسن يذلا لاونلا ىلع هايا كفصو يف جسنت له  ينتلا

 ؟! داغوالا كئلوال

 دقق « كثيدحو كسفن نم هل طسن نا .ءايلا نئاجرا زك اولا ع .ىزا

 بدالا ءايعدال ًاضرغ انحبصا نأ انافك

 بدالا اج مزتلاو مالخلا نسحا ام يمتاحلا ةلماعم نشحن فوس - ينتلا

 ملقلاو لحسلا ذخ ( ينج نبا ىلا )

 هللا ةحرو يلع مالسلا ( لخدي )  يقتملا
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 اسلم كاذ لنزاكخ و

 ةيتبنلا نقيانتافل

 دمحا اب مهتيضاغنم نم كترذح دقا  ةزمح نبا

 ١ ةزجح نيا ال ىشحع فاقرلا كلوا لثمأ ( (ستس ) -اينتلا

 ؟ قرا ةرمح نبا

 دقو نآلا اما . متع يتددخ :نيح يتتبغرا دق تنك يرمعل - ينتملا

 ”ينفح ءلم ماناو ”يلجر دما نا عيطت ما يناف © مرعشو مهلاوقا تعم

 تيطلا ان ا م-م راتبتشالا انل يغض ال 38 ةرمح نبا

 هبأي فيكف « ءارعشلا لحاطفو كوللاب بيطلا وبا نابتسادقا  ينح نبا

 ؟! ٍهزمح نبا اب ءارعش فناعزلا كثلوا بسحتو ا  يننلا

 ظ .. بيطلا ابا اب هللاو  ةزمح نيا

 مانت وباو وسمو ”يباونلا ناك انه حاخام هلل محر آلا - يتم

 مهتزب اًيزتتو ممايأ مويأا سبلت ةلاثملا هذه تءاج دقو

 ياهلا لمالا راهناو مالا يضق دقل - ةزمح نبا

 يايا ةياهن يف ”تيمر' ينا الا ءةزنممح نبا ان نما يحعزيال - ينتمل
 ءالؤه لثع

 يالوماب يمتاحلا يلع وبا ( الخاد )  مالغ

 انيلع هلاخداب تعطتسا ام لهت .. ءالءالاب ( ةنبلب ًافقاو )  ةزمح وبا
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 مم نم كغ. دادغب ءارعش نع تئش نم لسو - جاجحلا نب

 .. جاجحلا نبا اي نكل - ةزمح نإ
 نيرورذمل ًايفاش اجالع انراعشا بارج يف نا  ةرّتكس نا
 ىقبس و ةفلصلا هو حولا ه"وشب [سيم رعشدلا نم انقلخ دقلو  لاّتقب نبا

 رهدلا دبا

 متلمج نا ىلع اوديزت مل مينا ... نورورغلاا اها [ امستبم ] - يننللا
 مهب رعشلا سعت ءارعش نم ؟ل ًاقحسف « قرطلا عاطق نم ةباصع ءارعشلا

 و6 الاو ءرف# نآل هيلع انيقبأ ًامارتحا ظفحت رصف نإ  ةرّكس نا

 متنا نم تفر ع ةعاسلا اولحرت لنا هللاو [ بضغب فقي وهو ] - ينتلا

 ًاسرط ينتملا وحن فذقي ] ثرغلا لوا كيلا مث ..انب اوذه  جا>حلا نإ

 | كوجرخيو

 | ةءارقلاب عرشيو 'سرطلا ىلع يلوتسبو عرسي | ينج نإ
 ناي أرقت يذلا ام  ةزمح نبا

 حتفلا انا اي انممتا - ينتملا

 ( ىلإ, ةجرلب اري ) + يح نإ
 هاعداو ىكح يف يبنتملا حفقوا ام

 هافق ..حاباءال ٍ امظع لام حبا

 ! داغواللاب  ةزمح نبا

 : - يح نبا



 6 ًابحرمو

0 

 سواحلاب اولضفت [ هناكم نم كرحتي نا نود ]  ينتلا

 [ مهيلع ةيداب ضاعتمالا مثالعو وسلب ]

 .. بيطلا وبا ناك « ماركلا اهما هللاو  ةزمح نبا

 | ةليوط ةبقهق لسري |  جاجحلا نبا
 ! لخرلا اهنا كخضت 4[ ءاردزاب هيلا ازظان ] - يبنتمل

 .نآلا هيلا تنطقو سمالاب هتبكترا أطحل يديساب كحضا  جاجحلا نبا

 [ سوبج هيلا رظب ] - ينل
 يف عمطت "نك" فلنا معز لجر نم ترخس ينا كاذو جا -احملا نب

 لو للا يلاسخ نآلا يل ربط دقو 0 ٠

 ؟! جاجملا نبااي كاذ فيك  ةزمح نبا

 تارظنلا هذهو فصلا اذه لثمب ىننتملا اذه سواج نأل  جاجحلا نبا

 ما « يترايزل تئج له .. لجرلا اهبااذه لكلو كلام نكل - ينتلا

 ةيرخسلاب الا| ليئاقتالو اهم انسمنْسِإ يتلا ةلباقلا هذه نأ  ةرثككس نبا
 . ءزهلاو

 دادنب ءارعش نحجنف « كتاش نم خيشلا اهيا قفاف  لاقب نبا

 تا" ©



 لاصحللا لضفابيبابملاو لاجاب “ملا فصو

 ناو « هتولب كنا.دمب رورغملا رتبتسلا حدتما نا .. يتيدصاب الك ينتلا

 ريعاسملا هبالكب يلابا

 نباو جاححلا نبا نم كردحاينا ريغ .٠ بطلا اما ان كل كلذ ةزح نبا

 ًاقلخ مركاو سفن مهنم فرشا ليللا صوصلو قرطلا .عاّطق نرآل « همم كابتشالا 'بنتجإ ... ككنل نباو ةركس

 3 هللاو  ينتملا

 فطاتتو مهلماحت نا كيلع ,تاف « مهئاقل ىلا تفد' اذا امأ  ةزمح نبا

 [ م4 لم لن ...٠ ممم
 نواز نوتآ « همم قافرو يديساب جاجحلا نبا  مالفلا

 ..انيلع مبلخدا ( انسح [ ينج نباويبنثلا وحن تافتلا دعب 12 ةزفع قا

 بيطلا !بأ اي كب شرحتا نونآ مهنا ين برال

 محلاثما: قتاعزلا قحتسي ام ماقلا فوسلو  ينتتلا

 كتقاط ردق مهلماحت كب يحصن ديعأل ينا  ةزمخ نبا

 | هقافرو جاححلا نبا لخدي ]| . ةزمح نبا اي يتقاط ردق  يبنتلا

 كنلاثلا: ىردإلا

 «لوحفلا دادفغب ءارعشب الها [ مهلابقتسال اس ءدقتم | - ةزمح نبا
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 شحفلا بايناب

 ؟! مهل هبأيل مهتلكاش ىلع ببطلا ابا نأ ةزمح نبا اب ىرت لهو ينج نإ

 ْ مرش ءاقتا لبسي نم ءالؤه سيل يطلا ابا اب نكل - ةزمح نبا
 قا سطلا | : م ح تاو 2 7 ' >

 يف سطلا وب ميقأ نم ادمنك ”قدُخاَو أ رش مظعا مهبسحنال - ينح نبا

 رسعمو بلح

 تعراص يتلا زافقلاو ديلا نم ةمهر دشا ًاضيااوسيلو . الك- ىنتملا

 اهيلع ةيابنلا يف تبلغتو املاوها

 كنك يفو يبلبلا ىلا دوم: نا ريخلا نم نا بيطلا ابا اب ىرا  ةزمح نبا

 هحدم يف ةديصق

 ؟! كلذ لءغي ىلثمأ "5 ”ىنتلا
 7 ىلع ءار | متا متم أرجا سيل نا يفرع ينو « معن  ةزمح نبا جاحادملا ا تل ا :

 قالتخالاو

 !؟ قالتخالاو ةاجادملا ةزمح نبا اب يل سنتا  ىنتلا

 مالا يف يتياغ نر اري قيدصأب ةعيفرلا كقالخأاب ملاع ينا  ةزمح 7

 ءاطعلاو ليحبتأاا نم هل لها وه اع ىبنتملا ىلع نا لوالا

 رك اس
 نع زحمي ال ؛« داسحم ابا ايتع روؤاككل حيدملا غاص نم نا مث ةزمح نبا
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 ةرايزب هعانقال ةلواسحخم يف بيطلا يبا عم هسواح لاط دقف ةزمح نبا اما

 ناطلسا اول ؤافتلاوءا رغالا ضراعم“ نيب رومالا هل راوصي ىضم دقو . يبلبما ريزولا

 لاق امدنع كاذو « بيظلا يلا يف فعلا نطوم ىلآ ذوفنلا نم ةيابتلا يف نكمن ىتح
 : لاق امف هل

 تبضغ امدنع ةرم ؛ نيترم حومطلا مّلس نم تطقس دق بيطلا ابا اي كنا

 هذه يلاعتلا يف تيضمام اذاف . كيلغ أر وفاك تبضغا امدنع ةرغو ةلودلا فيس ىلع
 رفظلا يه يبلبملا ةدوع رفظلا نا مث ! هدعب ضوهال ًاطوقس طقست دق كناف ةرللا

 . عيفر بصنمو ةيالو نم « هب لحت امب

 هسفن يف ليصالا يلاعتلا ن' ريغ « يبلبملا ةرايز ىلا يبنتملا ىنم اذكهو
 « يبلبملا ىلع دةح هبلق يبو ةرايزلا نم داعف « ىرخا ةرم ةصرفلا هبلع تآوف دق

 . ةرايزلا دعب ةزمح نبا راد يف وه اهو « ليقثلا رقولا هتمقن نم هيقتاع ىلعو

 ىلا نيشلا

 لوح نوعي" نذلا ءارعشلا نم يا ؟ ريزو بسح دقلو ... - يبنتملا

 امتاتف طاقتلال هتدئام

 ب'ردم ربك | كيلع تطّدسو بيطلا ابا اي ةصرفلا تعضا دقل. ةزمج نبا

 . يراوضلل

 ؟! كلوقب دصقت امو  ينتملا

 كض رع نم لشبنتا هّتب اصع كيا لسرب فوسم يباب نا مدضقأا . ةزمح نبا
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 جاحملا نبا اي تددعا ام معن - يبلبم

 رسسيفلو عمطم ةزئاجلا يف انلو ًاضيا تكمن نأ نحنو  ةرّكس نا

 عيذتم..يييتلا

 وجه يف ذخأت الا نورت الا نكل . جارانا ام.قوف اذه لك يبلبم
 ةاحالملا نم ءيش هجردتسن نا لبق لجرلا

 يأرلا اذه نم يديساب ينا - لاّدقب نبا

 بئاص يأر هناو  جاجحلا نبا

 رورغلا اذه ةشرابم ىلا قوشم انا كلو  ةرثكس نبا

 ةرئابلا ىلا هجاردتسال اهدختن نا نورت ةليسو ةيا ...  يبلملا
 2 راد يف هدصقن .. لاقب نبا

 هتراثال ةكحم ةّلطخ دمتم, ف وسل قلم ةركاكس نبا

 [ ياحلا يلع وبا لخدي ]

 مكحلا ريزولا ىلع مالسلا  يجتاحلا

 مئلعلال رع يبا لعو  ىببلا

 كيلا صوخشلا يلا بلطو جرفلا وبا يب رم دقل ب يمتاحلا
 اذه دؤأشب لوادتلا انيلع تاف « يديساي سواحلاب لضفت - ىبابلا

 ,قمحالا ىبنتملا

 | ةرماؤللا ريبدتب ثوعرشيو يمتاحلا سل |

 - ؟غةيئأز



 اهتاسا ظفحت له - يبلبملا

 2 جاجحلا نا

 تاغ فيك عا نبا هل لولا

 ماثللا قاسخ لا ايدلا هب

 ًاينز تاكو بالكلا بسن ىمهر

 مادو ةيهلابثم برم راس

 لاي ال هدسمحا رمشلا عسب
 ماللا فو_خ هلل ترياو

 رصع روفاكل ًادبعادسغ
 ماشلا يف بلافت لآل .كذو

 اني رامشالا 107 تخئاش

 يمالك ىنضرن ال "راك نا .هل

 ياو يبأل يخبا ._:زم فثآو »
 « ماركلا نرم هدجا ملام اذا ْ

 ةلئع ذياب رتاقلا اذه يراك يبلبم

 ؟! تددعا كاننع امو - يبلبم

 ملطحفلا ىلع

 مث « يدل ةليزه ةبلك قنع يف ةديصقلا هذه قّيلعا فوسل - خادحلا

 يديبع دحا, اهب الكوم ةنيدلا يف اهقلطا
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 باهذلاب :نذالا يالوم نم سمتلا  ينابفصالا

 ؟! جرفلا !ا اي لو - يبلبلا
 نم نادئتسالا ص ثترسح امو 4 باهذلا رداق عاد ينوعدي ينابهصالا

 ةلودلا : زعم انالوم

 ئسهتاحلا يلع يباب ثرمت امنا . فرصنت نا كل . جرفلا ابا ًانسح  يبلبلا

 . ءاطبا نود 000 اده يف يبافا ول هوعدتو

حالا سرطختملا اذهل ةدعن' نا انيلعف نحن اما .. | ينابفصالا جرخم ]
 ام قم

 ناوملا نم ةقيح. ة”وه ىلا هب فذقلا نم اننكع

 دح هدجنال يذلا اذه مط يل انقوش نا - ةركس نبا

 مقي نا ثولعت له  يبلبملا

 لحا _لاقنلا نبا

 دي#* ضب ار يف يوفغللا ةزمح نب يلع راد يف لزني هنا  جا>خلا نا

 يبرغلا بفاحلاب

 نم تايبا ةرشع هئاحه ف عب ”يشني نمل ةزئاسن نانيد'تفلا-لغحأ يبلبملا

 رعشلا شحف

 ببس# ةرهشلا ليف انيرثياام ردقب ةزئاحلا انيرغتال هللاو  لاقيلا نا

 هئاجه

 دبالا يلا ىقبت ةرهش يرمعل اهناو ؛ هللاو يا  ةرّكس نا
 فلاب ياوس ًادخا بسحا ال ًاتايبا تددعا دق: يال وماي ينا  جاجيملا نبا

 اوه نم يبنتمال ديزنام اهلثم
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 روفاك مث نمو ةلودلا فيس لمف م هيلا ف زتت

 نينوفأم نيرورغم الا ناذه سيل  ةلودلا زعم
 يلا يبنتملا ءاج ام اذا ىتح « راظتنالاب يالوم حصن“ "يلع نإ  يبلبملا

 حتف ءانالوم حبدع نذالا سمتلا مث « ءارعشلا نم هريغ لمفي ام ًايدجتسم هرصق

 ءاطعلا لزحاو باوبالا هل

 ؟! لمفي مل اذاو  ةلودلا 0

 دادفب يف هتماقا لمجت نا انسساوحل انكر « لعفي ملاذا - يبلبلا

 فالييإل بح

 «لاح يا ىلع ين' الا ...ةلودلا زعمانالوم حدي نا يف كوعماط انإ  يلبملا 1 ١

 قافالا مانا! اذه ما يل هك ريزقإ يالوه نم نسمتلا

 ءال وهو رواشتت نا بلطا يفأ ريغ .. تسمتلاام كلرززم يةلودلا مم

 العلا اذه ىف ءارععلا

 كفالي ىزبإللا» ىلبلا

 د را لك لمس لا يبني و « تدلط ام يف ةعاسلا عرشت  ةلودلا زعم

 |[ فرنب جري | 2 ديرطلا بنرالا رارف « دادغب نم لجرلا

 ءادواؤو ازنثب" نا ”تركدسق د قلفأ# مولا يبنتلا ادطاسي الاعأ د يلبملا

 ريمالا طحت 4 دادغب
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 يىدتملا  ةلودلا زعم

 .. هب تملع دقأ  ىملبملا

 اهيلع نيلفطتلاودادنب ارش نمييرصق يف سيلا.4!ىرتاذاف - ةلودلا زمم
 ؟ ةجاحلا نع ضوفيام

 3 دنم دادي ف

 .هب شرحتتلا سانلا ضعب تلسرا دقأ  يبابملا
 يتلالاومالا هذهو . ةقرترما راعشا مضه عيطتسأل ”تدعام  ةلودلا زعم

 داوسقلا ىلا بهذت نا اهبىلوأ « ماع لك رثعبت

 هلاعفنا ءيدبم نأ يالوم يلا ٍيئاجر  يملبلا

 دادغب يف يبنتلاو أدها نل  ةلودلا زعم

 ةسكاشم ىلع مادقالا لبق ىورتن نا ينشب « يالوماي « نكلل - يبابملا

 ةداح نع جرخ دق « ٍفاحلا كئاش ثذاسالا "نم رعاش لجرلا اذه كاف « ىننتملا

 .دزغ لكتال ةنحتحا هل ةريغللا اذه رعشو . كاباطتب هق *الق ل نا بدالا

 '.قاريطلاو قيلحتلا

 ينوحبم داكو هيفسلا اذه يب ضةرع دقل ( ءودحلا ىلا لع )  ةلودلا زعم
 ةلودلا تفيس ةسفن وعد يذلا ثوتفملا ادمل هحنادم ضعب 5

 دججلا نم غلب دقل ذا ؛ مهم كابتسي نمت « يالومأي يبنتملا سيل - يبلبملا

 نيهراك نيضار امل عضخت نا يغش ةلزنم يرعشلا

 لاتقلاو شطنلا دحم الا دحمال  ةلودلا زعم

 اللا يغش نكل » ناودعلاب لحرلا ءيدادت اللا وه هب ريشا يذلا - يبلملا
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 لعل ليشمل

 :لوقي هعمسنف ٠ هبضغ جوا يف وهو ةلودلا زعم سلحم لخدن

 عدصتنف سرطغتلا يعدلا اذل يدصتلا ىلع ىدحا وقي ملو  ةلودلا زعم

 هنم" للست يذلا رك ولا ىلا هب فذقيو هءايربك

 .. و ةلودلا فيس سلاحم يف هتمعم دقل  ءاف“رلا ”ينرسلا

 نعزالا . جوهالا رك ذ ىلع مفلا اذه قبطأ  ةلودلا زعم

 .. يرسلا خالا لعل  ينابفصالا

 يناهفصالا جرفلا اا يرظن يف نآلا تسلف .. تمصا ب ةلودلا زعم

 .... ىال وماي .ينا  ينابفصا

 .يدل نيواستم ميج نوقنت « كاّفالا ينتلا ددصب انمد امو .ةلودلا زعم

 . ةركش ناو لاقباا ناو اذه جاجحلا نباو ءافرلاو « تنا

 هد وكيلا قايفسا

 اميمح ميلص ىلع رداقل هللاو يناو . فرح كدحا نيبني نلو  ةلودلا زعم
 لالذالاو ةنابملا دشا رورغلا ينتاب اولزنن لنا

 (يب 101 للنخبي و

 سي ملةنأك تازئاو ءودهب لبق يَتلبلا انريزو اهو  ةلودلا زعم

 ثدخ ام
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 ينادمحلاو يشحلا ىدل

 مظن ريغ ءيش فشلا نا « ابو ركفلا ءايعدا مّكلعتل بهدل' ينج نإ

 كسفن هللا ويصتام لك كلذ دعب لانت نا دعبتسا ال ينا مث . مالحلا

 حقفلا أ اب باوص ىلع كلعل ...  ينتلا

 روصق ىلا كايا ًايعاد كيلع البقم ةلودلا "زعم ىرت فوسلو ينج نإا
 . ةفالخلا

 لوقيا حلفم همالغ ىداني ضارعلا ينامالاب هردص رمع َدَقو ] - ينتلا

 . رحسلا يف دادغب ىلا نواحار انف لالاو ليخلا ةدمت“ [ هل

 نيسمخ و نيتنثا ةنم رخآلا عبر نم مويليصا يف دادغب بيطلا وبا لصيو
 نيبساسلا ةمظع.|ظنيربقرا ةاظتفع لاتالا .نيملا كلذ يف دادنب تئاكو ... ةئامثالثو
 هدنح هعاطقاو ةلودلا "زعم ِلظ نم اهماصا ام لك مغر ليثالا مدحو ممراضحو

 .لاومالل ةمشاتلا ةترداصمو ابعيمح ىرقلا

 ممأ'ىقتلمو ءار.شلاو ءابدالاو ءاماعلا لئوم ًاضيا كلذ مغرب دادغب تناكو

 باحصاو شنتساودلاب رخدت كلذ ناج ىلا تئاكوأ“. نو قفا لك نم ضرالا

 كلم ةلودلا دضعل ّتحو ةلودلا ه.سو روفاكو ةلودلا "زعل ٌكولمعي « رابخالا

 دادفب يف هلحر طخ بيطلا وبا داك ام كلزلف . برغملا كولم نييمطافللو « سراف

 عرشاف ًابضغ هن. ظاشتسا يذلا ةلودلا زعم ىلإ هولقنو هربخ سيساوملا مهدت ىتح

 . يلبلا هربزو بلط يف لسرا ام « ةقترملا ءارعشلل سلحم دقع يف
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 ام ضعبن املاجرو ةفالحلا ىلع لخاب ريغ « بيطلا ابا اي كيسحاو  يلاو
 اهيعبات ىلع تركت

 يديساب ىمالا يف رظنا فوسل - ينتلا
 اهيا عرست ملاذا ةفالحلا راد نم مول ينلاني دق « بيطلا ابا اب هللاب  يلاو

 كرردب .٠

 يديسأي اهتاقواب ةنوهرم رومالا نأ  ينتملا
 هللا كعدوتسال يناو « ديس” ابا اي كل ركشلا [ فقب وهو ]  يلاو

 [ جرخمو يلاولا هحفاصي ] . يديساب ةمالسلا كتبحس - ينتللا

 بيطلا ابا ايانرودب فارصنالل كنذأتسنو  فيرشلا

 فيرشلا يديساب انسلحم لاط ول تينمت  ينتملا

 هللا ءاش ناري هنفيذل روزانا نو موي يفتي ناو تةيرملا

 . نسسحلا ابا اب ءاقللا ىلا. ينتلا

 |[ هدد معد
 ؟ كئاقل يلا فوت . دادبغب نا .. بيطلا ابا اي تعمم قل ,... تب ىنج نبا

 . ءاماملاو ءارعشلاو قليلا ريزولاو ةلودلا ”زعمو ةفيلخلا

 داد' ىلإ ئقملل نتف ولا تاراجا

 . لاو ا
 ؟! ةساسلا ارابك ةبحاصم بنما ناب نيح لبق ينحصنت ملا 1 ينتلا

 .- سانلا نم ترد ذ نم ىلا ال « دادنب .ىلا بهذت نا كديرا... ينح نا

 يتتاف ام لانا يناسع « اهرما يلوا دصقا مل نا دادنب يف لمفا امو  ينتلا
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 نازوالاو يفاوقلا::تفرغ”ذئم رغاش .هلثم تأي ل تيب: .ااذهو:ةفيزغلا

 نسحلا فيرشاا اها « هللاو « لحا  يلاو

 مكئانثل ركشلا  ينتملا

 دوسا "طخ لع*ردلا اذه رثثي نا ردقلا بئاصم نمو  فيرشلا
 ردحاو تبأا اذهب قحا ةلودلا "زعم انالوم ناك دقا _ يلاو

 روفاك يف تسلا اذه يلوقل تفسا دقل  يلاو

 ةفوكلا يف اليلق حيرتست نا دعب « دادنب يلا تنا بهاذا  يلاو

 يديسلاب اليوظ ةحارتسالا ىلع عمزم يفا  يننلا

 حيرتست نا كل نآو «لاحرتلا كولي كامن اخ قبازعلا
 اما . ةحاذلا “نم أطسق بيطلا وبا ذخأي نا نع نيملا ضمفن دق  يلاو

 رهدلا ىدم حيرتست نا امل حمسي نلف هتيرعاش

 ١ يلم ىلا هب لقا

 قال وسسك لا تك هل عدادنب ىلا يهدت ىم ءمللا يل لق الآ ياو

 ةلودلا ”زعم

 .. 1 و ينتلا

 نا هنا نظلا ربكأو « كنأشب ةلاسر يتلا قو ىلا تبتك دقل  يلاو
 بيطلا .ابا اي حيرتست كعدي

 7 يكتلا- يتلا

 ةلورلا نس هل قطا تقلق كيلملا مالي كر عشب لوعماط سانلا - آو
 هئاحمم مث روفاك ح دع ايندلا ت*المو « ةمقلا ىل

 تبعت دق يديساي يبسحأ  ينتلا

-0--- 

0 



 ةرفاولا ةديدعلا يدبس لغاشم دحا ىلع ىفختال.: ينتلا:

 كعوجر ىلإ ثعلطتو«؛ نيطلا اا اب ةفوكلا كتدقتفا ميل .. لاو

 ىلا نينحلا ينزهو.الا يبارتسغا يف موي يب رب مل« يديساب هللاو  ينتلا
 ةيبحلا ةموكلا

 يف « نال فلاب ك..يدانت تناك « بيطلا ابا اب ةفوكلا كلذك و - يلاو

 نآ لك يف لب موب لك

 اهنع. يداعتبا ينذعي ناك ام دشل  ىنتلا

 ركفلاب كعبتت ىلع انبأدل كاذو.« اهنع كدعبب رعششن ملانافعنحن اما  يلاو

 ليخلا اذه ٌركاشل ينا - ينتلا
 كتماقا لاوط انع عطقنت داكحنال تناك كرابخا ت ر"' قحئاو - لاو

 لاهم يف
 ةّنلا هذه ةزيزعلا ةفوكلل ةروكشم - يبنتملا

 اهؤرقت ةفوكلا تناكف « روفاك يف كدئاصق انيلا لصت تناك دقلف يلاو

 امل أنبا نوكن ناب رخفق برطتو

 منزلا ذواسالا يحدم ىلع تمدن نو  يتتلا

 ءاسلا زاوجا ىلا كبحاص ةب تعفر دقل !! حيدم ياو ينج نا

 يضن يف ٌءزح جلو .. كحيدم ًاقحتسم ناك ام ًروذاك نا قحبال لاو

 : هيف لوقت نا

 هيعس ”تضغبا راودلا كلفلا ول

 نارودلا نع ءيث هفكوقل

 هسا



 هافسأ او 6 ىلب - ينتلا

 ةلعماا لهل نمل نا رفا ] ثمحيوج دقو فيرشلا

 لب « ةفوكلا ىلعو ىلع ًءالب ةطمارقلا ناك دقلف .٠ يديساي معن  ينتلا

 هلك قارعلا ىلع

 اوبلس لو. دجاسملاو روذلا نماوقرحاو اورم”د كلو  فيرشلا
 ليعافالا اولعفو اومهنو

 اماع نيثالث ذنم ناك دقل  ينتملا

 ريثشتم «ةفوكلا لوح داسفلا رذب نع ةطمارقلا ”كفني مو مف داو

 عرشل نيعجار وا مكاحل نيمضاخ

 [ حلفم لخدي ]
 يديساي ةنيدلا يلاو مدق دقأ  حلفم

 | حلفم جرخب | ١ حلفماي انسح - ينتلا
 ؟! هلودلا زعم لماعب ءاج يذلا ام يرت  فيرشلا

 [ اولا لخدي ]

 بيطعلا !ا اي .ابحرمو كب الها. [ لَخَدي ] يلاو
 ليلحلا لجرلاو عاطلا ديسلاب ًابحرم | نيرخآلا عم فقو دقو ]  ينتلا

 | نافاستي ]

 كروزا نا ءِيِلَع نك ناو « بيطلا ابا اي لوصولا ةمالسب كثنها  يلاو

 موهلا لبق
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 سولجلاب يديس لضفتيلف - يبنتمل
 ىلع سوال ح10 يضع.مث نيرخآلا حفاصي ينثتلا انين فيرشلا ساجو ]

 | هئيسرك

 اليزج ًافرش لضافالا ةداسلاو فيرشاا يد. ينلانا دقل

 ءاشرخ ةفوكلا:تناك «. تمدق نا, ىلا ..سيطلا انا اي.هللاو :لفيرشلا

 حنج ابيف رعشلل فرب الو « ريط يندالا اهاوح يف رفصي ال ةدماخ

 بيدالا فيرشال ليزحلا ريكشلا  ينتلا

 رخاسلا:كدي ربت قلبقتست نآلا:كتمعس نيج: قيبعسا ناك اما :بيرشلا

 رهاقلا كحنج فيفحو

 نيملاعلا ىلع هب وهزا ءاّنضو رخفلا نم حاشو يديس لاوقا  يننملا
 نادمب « سطلا ابا اي كمودق ىلا فوشتت ةفوكلا تناك دقل  فيرشلا

 ابو رعشلاو بدالا كانفا يوذت :ةيداكو اهدحم عجارت

 58 هملكحال تار الو«نسحلا بش رشا اها 4 ناوي ردقلا ناك ينتملا

 يف ءيث لك نا دعب ايف تكردا ينأ ريغ . اما تيقلو اكوام يلاحرت يف تيأر دقلو

 . ءابه ايندلا هذه

 . رعاش هلنب ملام ةلحرلا هذه يف تلن دق بيرطلا ابا اي كنكل - فيرشلا

 ..رلامالا اوف توق ةلدنم تنلبو

 3 يندوع ىوسم ءيشال 1 تل لك نم هيلع تلصح دق ينارت امو  ينتلا

 بايشلا ناّنير ابنم تجرخ نا دعب « نينسلا لاقثا ةؤتك لعو ةفوكلا ىلا

 لو نونالث كلذ ىلع يضع داك  فيرشلا

 نق ىلا



 م .بطل| زا ١ لاو _ يس نا
 ءاريكن هنم ىقلي ن كود حاتفملا ىبحيمديهيولاخ نبا هك ازا اما. ىتتملا

 ةفطاعلا ينتيذاج ابسأك « هنع ينيصقي ارهاق الماء دبالاىلا ىقدس اذه ناف
 .نلاولسلاو حفصلا

 [:'علفم مالنلإ لخدير |

 نروبلطي ةنيدملا ءاماع نم ةفئاطو يولعلا 6-22-505 في رشلا  حلفم

 ديس ةلباش

 حلفماب محلا>داب ا مهلابقتسا يلع ممحَت ...  ينتملا

 [: جرم ] يديساب ًاتسح  حلفم
 لكل سبلن نا انيلع كاف « حتفلا ابا اي ًاناج لجسلا اذه عضتلف  ينتلا

 [ ناكللا ردص يف مخض يسرك ىلع سلجيو يضم | اهسوبل لاح

 ىباثلا» ةعدشملا

 ًايحرمو .بيطلا ابا اي كرإب يف كب الها |[ لخدي |  فيرشلا
 ةرايزلا هذه نسحلا فيرشلا لضفتل ركشلا [..هوحن مدقتي .]  يبنتلا

 . ةيركلا
 [ ناحفاصتي ] كب الها « بيطلا با كب الها  فيربشلا

 0 اا# ب



 مايك .... ىلعال ريك الار ا سبل
 لواسم هضربع ننرود ةفيس

 رضمو قارعلا تدمانال فك"

 لويخلاو .اهنود ةالايارسو
 ناغ مورا ةانحلا لوسط تنا

 لوغقلا نوكي نا دعولا ىف
 مور كروظ فلخ مورلا ىوسو

 ليت كيبناج يأ ىلمف

 نم ديد_هءلا هل تفالخ دق ةلودلا فيس ةلوطب نا « بيطلا ابا اب هللاو ...

 ريفاو:تاليتتم داسملا

 نبذلا نيب مه « كئاوا ءارمالاو كواملا انا . حتفلا ابا « لجا - ىنتملا

 . مهسوفن يف ةلصأتم ةعض ةلوطبلا نع مهم دعقتو نيدلا نع مايند مهيبلت

 . ةريخالا .تاالا أرقإ - ىنتملا

 : ىجفا

 لومشلا نادت لب شنع ياقلا#

 نم ةفصاع ينتحاتجا ؛ هيبا ضرع ةلودلا دعب ينأبنا نيح ...  ينتلا

 .٠ اهيف ينازدزا مايا" ىرك ذ يتتءهاداه ناعرس نكل ..بلخ ىلا ينلمتحت تداك ىسالا

 و

 نور مس



 : تبتك ام “ايلاو .. باطخلنا ىلع هدرا تبتك دقل - ينتلا

 [ أرقي ]. تينج نبا

 ايلا تشب نم داع اًهةخ

 انيع تاتامالا انني تدسفا

 ديالا نضمإ كااوتشإ

 :  ينح نبا

 انلق ضورا لف تحبو الك
 ناميسلا  تنأو اندبصق باح

 نرخ د5 ريمالاب . نومسلاو
 لوألا ام يذلا زيمالاو

 ًابرغو ًاقرش هنعء تاز' يذلا
 لوزبال 2 ىلباق» هادنو

 حتفلا ابا اي اذه نم عد  ينتلا

 : -ينح نبا

 حام ةطفعلل حص اذاو

 ت58 د

 اسس عما



 نيسحلا نب ايمعا ييطلا+ يبا. ىلا

 دينعلا ةيغاطلا اذه نم كتاحن ىلع هللا تركشف « دوسالا ككرتب

 يبا ةدوعلا كؤحزال يدتع ةاملا يفام ىلغا وهو يبا كيلا تلسراكلذل ىناو

 ىسمطو مورلا ةكوش تيوقو «بطلا ابا اي لاوجالا كدعب ترّئيغت دقل ... بلح

 . لاتقلا اومئسو اولذاخت دق يلوح سانلاو « مهئاينط

 ضايفلا كرعشو نانرلا كتوص ىلا نوكسام جوحأل بلح يف مالئمالا نا

 ندهاجلاا ىلعو يلع نعي عاط بلح يف يناج ىلا كدوحو كاك دقاف . ةساملاو ةوقلاب

 . ممحلا ظقويو مئازعلا ببلي كرعش ناك اك « مالسالا يف

 « كيلا ًاقوش اهدامغا يف زتمت فويسلا نآل « بيطلا ايا ايانيلع لقأف
 لوقا يناف ةضاضغ ينم كسفنيفتناك اذاو .كمؤودقل اهسافنا متكت بدالا سلاحمو

 للاى يف نلف اناا

 هناف نذ لك يبنذ ناك ناو

 اثات ءاح نم وحلا لك فذلا احم

 ؟! كامءأاب تعم له ... - ينتلا

 رعاشملا نيكل ةاوزلا ل سنا

 هتأرق نيح ًاريزغ يعومد ترطاقت دقل  يننملا

 عمدلاب نيتلضخم نآلا كينيع ىراو ينج نبا
 سفنلا هذه أدهت ىتم يردا.ال يناؤ - ينتلا
 ؟! تمّرَع مالعو ... - ينج نبا

 . ع



 ناب رة تباوو دهيم تدخأ"

 ملحاي قميحالل يلاقم

 متتفلا ابا اب رسالا اذه نم هللاب ينقلطتاذ - ينتلا

 ! ٍيطلا اا ان عظامتي لقتتلا ىلا ا 10
 آلا يح ضنعم ىلع هرد ف تلفغأ ريم يس ينل. ايلا

 ؟! نيطلا ل ١ مالا ام د نسا

 يتبب يف ةلودلا دعس ريمالا ...  ينتملا

 ؟ ةلودلا ل

 يلع ةحرابلا دفو دقأ  يننتلا

 ! نيثلا ريشا ينج نا
 سمالا اذه نع مجان يبارطضا نم ىرتام لعلو ينل

 ٠ 3 هدلاو نع كأبنا مبو ينج نبا

 هلك يق'للشب باسم «لضيرم ةلودلا فيس - ينتلا
 عركلا يمال اذه هل راجل قانا
 . مورا ةمواقم ىلا هب مفدت ينال ةثوتملا هتلوطب نكل  ينتللا

 ! مادقملا ياللا كج نأ

 هنا ... ةلودلا دعس لا هلمخ باتك كيلا [ ًاباتك هلواني وهو ]|  يننتلا

 رعاشلا ريثيو سفنلا ضبقي باتك.

 | هحفصتيو باتكلا ذخأي ] ينج نإ

 يلع هتوالت ىنمتا  ينتلا

 نادمح نب نسمجلا يبا ةلودلا فيس نم.[ أرقي ] - ينج نا
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 مردق كافك تكلم ىلألا زاج

 مهقوف بلكلا نبا كيف اوف“رمف

 مرقلا دعالا نيماسملا ةداسو

 مي راوش .اوفحت نا نيدلا ةياغا

 كيدل ناكانا اهاوسب عرسا - ينتلا

 ... نم تاسا ةعضب الا قي مل ينج نبا

 ..! حتفلا ابا اب هللاب  ينتلا

 اهاوس قس مل  ينح نبا

 اهتاه  ينتلا

 : ينج نبا

 مومحلا بلقلا نع هب كوز

 نراكم ايندلا هذه يف اما

 مقلا راحلا هلهإب يو

 يديعلاو مئاببلا تهاشت

 ديبع ىلع رصم ضراب تاصح

 مني ةييتو - ىلا وراك
 مديل ياللا دوسالا تدلك

 موبو مخر هلوسح بارغ

 داكرفإ 7



 ةحيمتم ترك تايالا تاق# 3ث + رنا

 يرسخا ةديصق يلا لقتنأ - ينج نإ
 لما ._ ىنتلا

 . ىضرلا كيرأ“ « لوانتا  ينح نا

 تدزرا هما - ينتملا

 : - يج نإ

 ايفاخ سفإلا تفخاولىضرلاكيرا

 ايضار كنع الو ىسفن نع انا امو

 ةلسحخو اولتت ًافالخاو ايما

 ايزاخمما ينتحل اينما ًاتمحو

 ايئاجر نم ًاكحاض الا انا امو

 ًاحدام كةثحسانلا لوضف الولو
 ايحاه كل هب يرسيف ”تنك اع

 ينناف ”تدفا ريخال تنك ناف
 ايهالملا كيرفشم ىظحلب ”تدفا

 ةدليعب دالي نم ىف وي كلثمو

 ايك اولا فادحلا تاير كحضلا

 . مويلا اذه ةعحا را ىقدي و ٠٠

 يب ارك عريسا - ينثا
 : - يح نبا

 مركلا كوحن يتأيرطلا ةيا نم

 هاا



 : ينج نإ

 ىلإ يملا ةيشام 'لكح الأ
 ىبديلا ةيشام لك ىدف

 ىرك ذ باح ىلا «يسفن يف اها رك ذ ىقبتس « ةذفلا ةلحرلا هذه  ينتلا

 : - ينج نإ

 امرا اةزكر اننا اما
 الئعلاو انراك» قوف ح

 انفايسأ لقت انتبو
 اهنقلا هاند ةرمابحسعو

 قارملاب نمو رصم رعتل

 ىفلا يف مساومعلاب وم

 تأ أو تيفو ياو
 اتعء نمم ىلع تونع يناو

 ىفو الوبفق لآل نم لكامو
 نبا 1 مس نم لك الو

 للا 13 دف
 ىلا رقم سوؤرلا نا

 هلقع ىلا ترظن  اماف

 ىصخلا .ين بلك يبنا تيأر
 هاردنلفق هن تلبخ' نمو

 يرال © ضنف هراتمس ىأر

 ده 1



 الا . حومطلا كسفن حماطم ءارو قلطنت نا مظعتساال يناو . نوكسلاو ءودهلاب
 ةداقلا راح ةحاصم هرام نحت نيرلأف كمعاطم راطخا يس ناب حصنأ ينا

 ١ . تاليو نم

 شه يو 2

 كي راجت نم ديفت نأ يغني ينج نبا

 مهملطا الو كولللا ينبلطي كا لمعا فوسلو  ينتلا

 دق ةلودلا ةزعم نا كملعا اذه يفو . بيطلا ابا اب لعفت ًانسح ينج نبا
 كراخا ءاصقتسا ًايلاط ةفوكلا يلاو يلا ثعب

 ! مشافلا مطقالا يمليدلا اذه ..! ةلودلا زعم ينل

 تاتقي ناك يذلا لجرلا اذبف . بيطلا ابا اي هنيعب مؤللا هنأ ينج نبأ
 ع ىنكتسلا ةفيلخلا علخ نع عدتري مل « سفنلا قشب هعمجي يذلا بطحلا نمث

 . هينيع لعسو

 ! دغو نم هلي  ينتلا

 مزارش دادغب هلوخد ني مال عسب ديب مثالا اذه لاق ا ع نا

 رافقلا كيلاعص نم

 ناهعاي هيف انك ام. يلا دمنلف:...  يبنتلا

 جس رد وتءاخر تراك يل ادب اناببا حبقنتلل أرقأ ... ينج نبا
 . كل ”نعام أرقإ - ينتلا

 < نمل“



 ؛ "يلعلو .. توكسلاو ةعدللا ةايح تللم ينا « حتتفلا.ابا اي هللاو - يننملا

 يا نم فصاوع ؟يف نا نا كا وينها: قنكر "تلف اك أن كاب كتيغذتسا نيح

 دويقنم عوزنلا يسفن قالطاو « هيلا ليع ثوكس نم يدسج عازتنا دعقب « عون
 . لوبكلا دسللا اذه ايم ابلك

 ركذتسن الا ؟! حيرتست نا كل ْنآ اما .! بيطلا ابا اب نكل - ينج نبا
 « ةقافلاو بغسلا اهيف تدناعو « اماع نيثالث ندا اهتيساق ًالاو هاو ًاباعص

 ؟! ًانايحا راغملاو

 يف سفناا ةجاحل يلا ىعدا وه امب نامعاي ينربك د كنا - يننتلا
 ' الا ىلط

 !.تاذاؤادغم

 !! يب "مام بجعا ام  ينتملا

 ابتجاجل نع اهلا وحيف ًابرأم كسفن نم كلذ لك غلب الفا ينج نبا

 ؟! كالملا بلط نع اهم دعقيو

 نّيقلأ” يراد رقغ يف ًاثداه سلجألقلخا مل ينا . ينج نبا اي الك ينتلا

 نم تقلخ دق ين, سحأل ينا .. ةخالا يف ةلك كاذل ححصاو « رعشلا نم أب اذه

 لظتسي وا ءاتشلا سمث يف سلجم نمت « دعب « تسلو . لويسلا ريددو حايرلا فصع

 ٠ بادو | .ةجودب ريجسابإ حيفا نم

 ىضرتال ًاباثو اعوزن الا. يردظن يف تنك ام بيطلا ابا اب هللاو ينج نبا
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 هرفشم بوقثملا داوسالا نيف

 ديداعرلا طيراضعلا يذ هعيطت

 يكسعويداز نم لك أب ناعوج
 دوصقم ردقلا ملظع لاقي يل

 ! سيسحلا عك واللاب  ينتملا
 ديرفلا تيبلا اذ_-مب ةسحلا كريوصت يف ةعورالابو - ينج نبا

 : دب بح نبأ

 ةماركم ةصخلادوسالا مّلع نم

 دصلا هؤانآ ما صيبا هموقا

 دود ص نيسلفلاب وصهو هردق ما

 ةرذصمب ريفيوكح ماثالا ىلوا
 دينفت ردعلا ضعبو مْوَل لك يف

 ةزحاع ضيللا لوحفلا نا كاذو

 دوسلا ةضحلا "تفف.كفليمخلا نع

 ! ةدلاخلا ةرماعلا ةديصقللاب ٠.. ينج نبا

 نيب يسفن يعضو نع « نلف لاح حتعلا انا ٠ تقدلُم فقلالا . - ينتلا
 مويلا ةعحارم يف « دقملاو نجشلا

 ده ةءجارال ينتيعدتسا نيح ايلا وفم كيفك لإ ينأكلو - ينح نبا

 عزمت نكن 1 سمشلاو 2 مويلا

 نه 6 7



 خفتنم نطبلا ءاكو وهر لك نم
 دودعم كاوسنلاالو لاجرلا يف ال

 هديس ءوسلا دبع لاتغاالكا

 ديبمت رصم يف هلل ه1 قا
 اه نيقبآلا مامإ ؟يصحلا راص

 دوبعم ديعلاو دنعتشم ردخلاف

 اهبلاعث" نع رصم ريطاون تمان
 ديقانعلا ىنفت امو نمشب دقف

 ةفرص ةيبرع روطان ةلك له ...
 حتفلا با « مجمم مسالا اذهب نإ . حلك ينل

 : د قع نبل

 خأب حلاص رحل سيل دبا
 دولوم رجلا ٍتايث يف هنا ول

 هعم اصعلاو الا ذعلا رتشتال

 ديكانم ساحنال ديبعلا نا
 نمز ىلا ايجار قيينحلإ تنك اه

 دوم وهو بلك هيف يل ءيسي

 .. نامزاي كبحول ًاحبق ينل

 : ل يخل نول

 دوحوم ءاضيلا يبا لشم ناو
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 ؟!. اضزا كفقوتسا يذلا ام ...  ينتلا

 هبحعاو ةماكلا هذه ينج نبا

 ؟! ابيف تيأر امو  ينتلا

 . اهبجعاو تناك لصالا يف 'اهناو . ةفءرحم اهنا يلا لّيخ دقل  ينح نبا

 ؟! ايندلا ىلا دوعي ريع اهنا ديرت  يننملا
 ؟! ماهفالا ىلا برقا كلذ سيلا ينج نبا

 رثك ١ ريكذتلا ”تيأر ينا ريغ : ايندلا ىلا ريمضلا درب نا زوجي - ينتلا
 تيقل انم خلع يوطنملا مالا ؛ مالا اذه بحعاو يا ء هحعاو تلقف ةهاجو

 . ايندلا نم

 .٠.6 عنشم - ينجح نبا

 ديو ًانزاخ رثم حورا ”تيسمأ سال

 يباتمو نيعللا يندعو املاط دقل  ينتلا

 ميفيط نيادكب هيلو ينا

 دودحم لاحرتلا نعو ىرقلا نع



 قاطت ال ةريثم لاحل اهنا. ينح نإ

 ؟! أرقت له... يتديمصق:تأغنا.ةمقاقلا لاحلا كلت يف - ىنتملا

 دنيعاب تدل لاح ةيأب ديع

 ديدجم كيف سعال ما ىشم ام

 نع ًالدب «ٍديدجت هيف. سأل لوقي نا .دارابهلمل,[ هسفنل. ]ت ينخ نا 1

 ؟! تفقوت كارا - ينتملا

 : - يح نبا

 7 عيا هنود ءاديلاف' ةفعألا نأ

 دبس اهنود ادب كنود تيلف . / .

 ْ يدكالو يلقنم رهدلا كرتي مل

 ديج الو نيع همئيتت ايش

 ديراغالا يذه.الو مادلا يده :

 ةفاص فروالا تك "قدرا ادا

 دوقفم نسفتلا بيحو اهدجو
 هحعاو ايندلا" رم تنقل اذام

 دوي رايدستلا كل ا ايبا ظ

 دال <



 ؟! ينمت اهيا - ينتلا
 .. لاح ةيأب ديع ينج نإ
 يذلا يودلا مظع نآلا ”ئنثي وأ تينت دقلو حتفلا ابا « لجا  ينتملا

 : رربلالا قلقا زا فعل .. يد اناو اهتامنأ يسفن يف هريثت تناك

 ةماركلا بواسم ةيئان ةرحح يف ًاعباق ”تنكو نالكتاو ةمحالاو لكالا ىلا نيعمتحم

 . ءاذعالا ٠ رم ًامرق + لهالا نع ادسب ةمحلاو ةقادسملاو

 اهيف تنك يتلا ةركنلا لاحالاب ينج نإا

 يناو . مويا كاذ يرعاشم يل امروص ةروص نآلا يندوا.تأ اهنا ينتملا

 - نألا“قتظل -دف'”الائيخ ” يفت: رادشعا يذلا" تملا ةوسالا نأك<ق سأل

 ... بيطلا انا اياهللا و  ينح نا

 سانلا يل تركوصف ؛« نيحلا كاذ يف يرعاششم يب ثراث دقا - ينتلا

 اهماوب | عيراضُم ترصرض دقو درعا كانح وحن نيادح كومفدني « نيحرم نيحزاه

 : انبحتفب ًاناذيا

 تيطلا ابا اي هلل - يح نبا

 دوسالا يو لكلا نضدقنم « ىلقلا ضمقنم ئتيأز اذقلو -'ىنتلا

 بابلا نيمتونملا ينع امنع ئءاما:ايستتم نيعللا

 هركلاو دقحلا ريثت ةرو- « يرمعل اهنا ينج نا

 تناكو . ديرفاا يئازعو ديحوالا قيدص ًاكناف تدقف دق ”تنك - يننلا

 ”يصحلا ىلع تداذزا.دق ماثالا داسحلا“ةّئاد تناك مث . باعصو رافقو ديب يلها نود

 : نمتسلنا هعنط هدواع ىتح
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 . .ىنآثاآ

 : لوقت تنا ابف . بيطلا ابا اب ىلب  ىنح نبا

 ةدعإ يف هاقلت اف ءافولا ضاغ

 مسقلاو رابخالا فقدصلازوعاو

 امتذل فيك يسفن قلاخ احبس

 تمضو نا موي يجرم اهنأك و نآلا كراكفا يل ودمت ! بحعالاب  ينح نبا

 : تلق دقلف ؛ كتديصق

 هتدم تيأ رسم و عيضي تقو

 ممالا فلاس نم هنما ريخ يف

 هتييبش يف هونب نرامزلا ىتا
 مرسلا ىلع هانتاو مارسف

 ناجشالا.. ريثي ام هللاب كعد - ينتلا
 ظنا“ طضوتوسنا كاردتبا لاا ةوالفا نم دسقلا ناك إم _ يح نإ
 هذه ريغ يىلا_ضمتلف  ينتملا

 لاح ىلع ًالاح الضخم كلاخا الو

 كامعاب ةءارقلا ف -ضما 5 ينتللا

 عتص لك يف اهتايبا تتود يتلا ةديصقلا نآلا ضرعتسن - ينج نإ

 ها[: -



 هدم ا ءرصمع يف خا كتاف ال

 ملك سانلا يف فلخ هلالو

 ممم يو ءايحالا ههءاشتال نم

 ممرلا يف تاومالا ههباشت ىسمأ
 هيلطأ ترس ينأكهو هتمدع

 مدعلا ىلع اندلا ينديؤامف

 ركفلا ءاردزاو ةوقلا رابكا

 .. بيطلا ابا اب هللاو  ىنح نا

 يلوق ىلع ينآرقت الا - يننلا
 : ةديصقلا هذه يف لئاقلا تناو ءال فيك - ينج نبا

 ترظن الك ىلبإ كحضأ تلزام

 مكس اهفافخا تبضتخا نم ىلا :

 اهدهاشا مانصا نإب اه”ريسا

 مِسلا ةفع اهيف دهاشا الو

 يل لئاوق يمالقآو تعجر ىتح
 ملقلا دجلا سيل فيسال دحلا

 هب ناتكحلا دعب ًادياانب ع

 مدخلاك فايسالل نحن اهناف

 هتحاح يدنهلا ىوسب ىضتقأ نم
 لب له نع لاؤس لك باجا

 تحمناوءافولا بهذ نا دعب « ةزعلا للاطل ابنم رفمال لاح هذه - ينتما
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 هدصقن ردم يف را ”كنافأل

 مباك ىسانلا يف فلخ هل الؤ

 :دسللا وك أرقت ناب كل, له ب ينتلا

 حيقنتال اممددعا دقو يراذان ماما اهنا  ىنح نا

 ريك ذلا ةرارملاب ب.ينتلا

 1+ ينج _نبا

 مظلايف مجنلايراسن نحن ”ماتح

 اهب سحن نافجاإب سحب الو
 مي ملتإب بيرغ داقرلا دقف

 انبجوأ ضي اذن ندنلا داون
 مالاو راما ضم داوم الو

 هده. يت. يتلا تاببالا ريغ يلا *زح*  ىننلا

 0 ين نا

 اهزفاشم- اضن انن:تاكزلا .يدخت

 منَنِلاو لغراايفاهنسارف ًارضخ

 اهبرضن موقلا طايسب ةموعكم

 مركلا تبتفيخنبشعلا تتم نع

 هتشبنم دعب نم هتننم ناو

 مجعلاو برعلا عيرق عاجيش يبا

 نم 4



 ًالزتم كنامز“ يف لزنإ شانلاو
 . مقرا كردقو مهشياعت نا نم

 :..س يح نا

 عكوالا *يصخلا هدساح شيعيو

 ؟! هجولا اذه نم حبقا نامزلل ارجو تيأر له  ينتلا
 لوقت ثنا اهو ..بيطلا ابا اب ءايفوالا. سانلا يف ليلق ينج نإ

 07 ا ذآ آآز ز 2 ز >7 >7 ز ز 2 زة 0 زةزة204000ا6 1

 مكس و لوقي نمؤدصا تدخاو

 ةوسادم هر ناك رو

 عوضتت ةسحر يطا تدخاو

 هنع تقاض ملاعف«ءاقبلا فاع دق عاجش ابا نا يداقتعا يف موقي  ينتلا
 ًايضار لاقتنالا راتخاف « هسفن

 رفكلل كلا وقاي كفطن «ليطلا ا اي « كتافل ك ادؤ ملظع نا .' ينج نإ
 1 ةنقكأ ١ الواو . قيدصلا معنو ءازع ريخ يل ناك دقل  يننلا

 : . ديدع رلا نامحلا ما رصم نم تد>رح

 * تلق نا كعب رصم ىلا وفهمت كسسخا لو يح نبا

 ب ؟14



 يلق يف هاك .هاتاف ىردكذ ءاقبا « حتفلا اا اي ء يدوب .- ينتملا ةشاآث ؛ ف ءا"اؤ
 . ةعزوم ريغ

 : أطخلا ىلع لدن أرقأ ينج نإ

 عيط يمع اهنبب عدلاو 7 " عدري لمحتلاو قلقي نرزخلا

 ريا يامل 0 يع عوست ناعزانتي

 ّ رفان انحسلا فأ فبل , 0
 مّلظ بك اوكلاو "يعم ليالاو 52 ْ

 لقا قا 0 5 : ١
: 

 7-5 مامحلاب يسفن سمحتو ؛ 2 3 "ل رف نم نبحال يلا

 اكو ةوسق يداعالا ضع دب
 عزج قيدصلا ”بتع يب ةليو : يديزبو

 هد يبا تول تعزج كلو  يننملا احش هى 3

 : -ينح نا

 مقوببتي امو اهنم ىضمامع 00 َْ لف وا لهاجل ةايحلا وفصت
 | هسفن قئاقحلا يف طلاغي
 عمطتف لاحملا بلط ابموسيو 1

 عورالا ميركلا اذيضنفي نإ 5 مر او سلا دحلا ةقفص مراكحا :
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 ةبرضلا ءازاو . سانلا ريغ سانلاو « لاحلا ريغ لاحلا ابيف لادمت « اماع رشع ةتس

 هدب” ال نا ىرن « مشانلا ءاليتسالا اذه ءارج نم ةيبرعلا ةزعلاب تلزز ينلا ةمصاقلا
 هيج وللا .ةللوح أشنم نع ةفطاخ ةحل دارا نم |

 ىلع نواعت امدنع يرحبلا عبارلا ثرقلا لئاوا يف هلودلا هذه تاكد

 . دمحاو نسحو يلع : مهو « هيوب يب نم ةثالث ةوخا « قارعلاو سراف يف طلستلا

 «بضغلاعي رس عابطلا سرش هرمع نم نيعب رالاو ةعساتلا يف ناك اذه دمحا ممرغصاو

 ةفيلخلا هنّسقا ةئاعالثو نيثالثو عبرا ةنس دادغب ىلع ىلوتسا امدنعو .. عطقا علصا

 2000000506 نم هل ام هلو « ةنا ريغ ةلودلا زعم بقلب ينكتسلا

 . ناطلسو هاج نم هيوخاو هحنمام ىلع هئفاكي كلذب هنأكو.هينيع لعتو ةقيلخلا

 كلملا ل لل ع جادا عيطملا ةفيلخلا ةياوت ىلا كلذ دعب دمع مث

 ملظلا راشتنإب اناذيا نغالا اذه ناكو « نيبهموبلا يديا ىلا ءافلخلا يديا نم ةلج
 . رامذلا يلا ءابتتالاو ناينطلاو

 ةثاعيراو نيعبراو عبس. ةنس ىتح قارعلا يف نيوبلا ةلود تماد دقلو
 .. ةقجالسلا اهيلع ىلوتسا يح

 ”ىنح نبا عم هلزنم يف ًاسلاج « ةفوكلا يف « ةرم لوآل « بيطلا ابا ىزرو

 3 همولظنم قسني دو حقتي

 لوألا ديقلا

 « بيطلا ابا اي ء”تئش [ ةباتكلا تاوداو لجس هيدي نيب ] - "ينج نا
 عاحش يلا: ءاثر بيتر يف ةيورلاب د.قتا الا
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 ديع اي تدع لاح ةيأب ديع
 ديد كيف سم مأ ىضمامب

 مهنود ءاذيلاف ةبخالا اَمأ
 ديب اهنود اديب كنود تيلف

 اهأشنا دقو .. رصم يف هتماقا بيطلا وبا اهب متخ ةديصقعلطم-كاذ :.

 زوافملا يف برضي قلطناو.هلاحر دنش مث « ةئاثالثو نيس ةنس يحضالا ديع ةليل

 . ةفوكلا ًادصاق ديبلاو

 دادعالابدخا دق بيطلا وبا ني امضقنا نءربش نم وحنل كتاف ةافو دنف

 لولطب هتبغر .هناماغل ربظيو.ءافحخلا يف لمعي لاز امو « قفرو ظفحتب ىلخ وال

 م ابنكحلو: هلجامعت مل ةينم ىلا قيرصطلا يف ردقلا همفد ىتسح ؛ ماقلا

 . اليوط هلبمت

 رصم.نيي.أدنوبعم ًاقي رسط بيطلا وبا كلسي ملء ةفوكلا ىلا هقيرط ينو
 هناك . تارفلا قيرط يف الو ةفوكلا ىلا قشمد قيرط يف راس وه الف . قارعلاو

 ةنيدلا نم يقارعلا جاحلا قيرط الو زاجحلا يلا يرصملا جاحلا قبرط كلسي مل
 ظ . .ةفركلا لآ

 «ةنحالا لهانلاو ةلوبجلا زوافلابو « ةيئانلا ءايحالاو للحلاب *رع ىضم دقل

 َ .. ديزي وأ ربشا ةثالث ماد رفش يف « لاوهالا نم ريثكح دعب ةفوكلا غلب ىتح

 ناطلببلا ىلع: نيبيبولا ءالبتبسا ىلف ئينقت اءدق ناك « ةفوكلا يف هلا-ر طح امدنعو

 ء؟علكب





 لصفلا سداسلا





 هقنع قدف هربم نع طقس دقل - حيبص

 .. رعذلا اذه لثه ربخلا بجوتسيال  روفاك
 . هللاو - حيبص

 . ةاغنب نم ينمتلو : هناثج .ةيقرا لاح يا ىلع يذخ نكلا براك
 هلاح يف قدصيو « هلامآ بيطلا يبا نع هعم ضّفنتف سلجلا ضفني اذكهو

 : روثألا هلوق

 ابلها نيبام مايالا تنفق اذ

 دئاوف موق دنع موق بئاصم
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 (قيستتمم نيلاطلا“ ثاايل“ث تاق

 مانلاو كهاتنا ينعم ىوس

 | سواجلا لواحي ]

 يليقملا لتقم يف تلقام عامسب بغرا « سلجت نا لبق  روفاك
 ذاتسالا اهمأ تست دقل  ينتلا

 راعشالا, لوق هستيال « رافسالا يف ريكفتلا همعتيال نم  روفاك

 | مربتلا نم ءيش | - ينتللا

 نراسأ لحي مومزم كودع

 اغناو كلت ف 0 هللو

 نايدملا نرم برض ادعلا مالك

 | ةفبلب حيبص لخدي |

 يالومأاب ريثم ربح ماب

 ءالغا رعذلا اذه لك

 كتاف تان دقل“ - - حيبص

 3 ؟!

 [ دنقلا ىلع هلي لابتي مث ينل ضب ]
 ؟ ينعت عاجش انأأ تروقاك

 اندي-ال لجا  حيص
 ! تام تك دو د روفاك
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 ْ تاصقا ر اها

 ماغلل) دواقلا ةكالحم 6
 يردص ليلغ تيفش اميرف

 ماسح وا ةأنق وا ريس

 تطلا كل ٌلوَقِي ” روفاكا

 :.- ينتلا

 اهه تأ نلت

 2 0: ٍ ظ :؛

 ع سبطلا يل لوقي

 هيب هيدي وج ينا هّتط يفامو ا دلع ق دا :

 0 ئ َ 1 يف كش نر 5 ااريملا ف ركن !

 ماتت يف ماسك نم لمخديو 1ْ 5

 0 م ىسعريف هل ”لاطيال كسم“أف
 لا ال كيم“

 يءازتعا يح” اف محأ ناو 1 007 ا يس ع 1 يرامطصا .: :٠ : لا

 0 - روف ارتعاو كرابطصا فرصت اهف يردن الو  روفاك كما < 95

 : - يننلا

 مك“ ىرك لمأت الو 00 اجرلا تحت داقر وا دابس نم عتق

 - ؟1ا“



 ااممحلاو . فراطلا امل تلد

 يمعاطظع يف تتاو ابتفاعف

 اهنعو يسفن نرع دلحلا قيضي

 ماقسأ عاوناإب هعسوتف

 يتلّسغ ني راف اذا

 مارح ىلع نافك اء انأاك

 قوش ريغ نم ابتقو بارا
 مايتسل ا قوشلا ةبقأ رع

 رش قدصلاو اهدعو فدصيو

 مادظملا بركحلا يف كاقلا اذا

 ندسفملا ري اناقو  روفاك

 ذا ينثلل

 تنب لكح يدنع رهدلا "تنبأ
 ماحزلا نم تنا تلصو فيكف

 هيف قبب مل ًاحرحجم" تحرج
 مايسلا الو تويسلل تراكم

 د بطلا يل لوقي - يتلا

 يدي نمش تيل الا ؛ له د زوفأل

 هس يبنتملا

 يدمتا يدي رعش تيب الا
 مامز وا فنرانع يف فكر صن“

-5115 



 ما
 .٠ ١
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 كفن 03 ظ 005 ظ

 - 0 روفاك
 3 ّْ ديم #

 - روفاك يناراو ظ

 الو ىبسسلما ساما

 : 2 0 ضراب "تلا هين ظ , . را 3 0

 د
 ا

 0 ظ
 يداؤسف

 يد_ساحار
 2 : ْ ظ ظ :

 الا ١ ) | يف 3: : لير 3

 3 9 د
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 كيف هاننظام اذه ( سوبعب )  روفاك

 ينتلا

 ش هيفطصا رمق تكا تخلو

 ْ يعاو ينأل يغا نم فئآو

 ىلا ! "اذكه  ٌروفاك

 ... نم تيفعا وأ ىنمتاو « انديساب مومح لاوقا اهنا  ينتلا

 ًادحاو اتيان لمت إلو كت ل ( سوبعب )  روفاك

 تعطقسا# لاا خونتلل

 : - ىنفتلا

 ا رثك ابلغت دادحالا ىرا

 ماتنشللا قال خا .دالوالا ىلع

 لضف لك نم مناقب تسلو
 ماه دج ىلا ىزعأ" نإب ئ

 اا نا ذثا  ةيوبس

 لكأ ( ينتلا يلا ) ..ركب !ا ب عد  روفاك
 .. انديساي لكأ فيك  ينتلا
 تبلط دنقل  روفاك

 ا اة



 ٍفاَّنَسَو رعاشل انديس نا ت ىنتملا

 0 ع 3 ديصقلا عامس ةبغر يل نا يا  روفاك هلا كيف ام هدفا ةبغ ' 1

 مم غلبت نا ترّددق ام هللاو نكل . ةمارك و ًابح  يننلا

 1 -ر اهتوالت كيلا بلطا كلذ هادصقب ىللعا يناو وفاك

 ع انعيسان نكتل_ ىنثلا

 ةوالتلاب عرشا  روفاك

 : - ينتلا

 ةيينرلا سوا

 مالكحلا قوف هلامف عقوو : ١

 لتشمل» البا ةالتتتلاو ىنارن

 اذ هو يلب «سأ ىناف

 إ ريكفتلا بئاد « ةك رحلا بئاد كنا [ ستيم ]  روفاك

 : - ينتلا

 مم خم قوس ىرق ساو 1 تلا 8-55 : الا لع 7 3

 9 تك ممم )حور كلوا ءالخبلا تيّمم كتيل ( ثبخ امستبم )  روفاك

 : ينتلا

 1 : 20 ١ دو انا ًانخ سانلاذ ظ

 ماستبإب ماستب | ىلع تيزج" : ,

 ب #«٠” د



 هللا كذاب ةققحم كلامآ  روفاك

 هل يئافو ىلع ناهربلا انديسل ”تمآدق  ينتلا

 مظع ءافولا ىلع ناهربل هناو . معن  روفاك

 .ءادعا داباو انالوم دح هللا مادا  ينتلا

 دحاو ثا ًادحاو هللا مديبي  روفاك

 هبف هتلق دحاو 'تيبب ايديس ةمظع ىلع لدا له  ينتللا

 ؟! تلق [دحناو اطبأ  روفاك

 بيبش يجراخلا لتقم يف ةديصقلا نم هنا  ينتملا

 كلذ لبق تيبلا لوقتو . بيطلا ابا اب اهتمرب ةديصقلا انعمست  روفاك

 ةا- ىنتملا

 هيعس تضغبا راةودلا كلفلا ول

 نارودلا نع ءيث هق“وعل

 تلا اذه رعشلا عفرا نمل هللاو هنا  روفاك

 ؟! ةلماك ةديصقلا لوقاا  ينتما

 ةللا يىف.كتديصق انعمست «.بيطلا ابا اي , كلذ لبق  روفاك

 !! هذه ةديصقلا انديس عماسم "تيلص/وأ _:ينتلا

 مهيأ ةركحجب 1. نزع :نوينريصلاو ع هقللذ .:تروكي ال في" - روقاك

 اهب ثوجبلي

 ابعويدب ًانغار هللاو ”تنك ام  يننلا

 ورغ الف « همم يف ربنلا ءام شطعلا ناسنالا باطتسا ناو  روفاك
 هعبنم يف ةباطتسا.هسفن فرغا نا

 - ”ةرؤ د



 : للم مكحنم بيرق لك ءازج

 ننض مكيصعنم' هر كارب د
 ٍ مرك يبروهو يددح بحاصا ينا

 نبج يب وهو يهذح بحاصا الو

 هب ٌةلذا لام ىلع مقا الو

 نررد هب يضرعامب 0 الو

 أ بت ون ا و

 :  ينتلا

 لة ةشحو ٍيليحر كعب ثربس

 نسولا يوعراو يربى ”رمتسا مث
 ش ٌْ كدو لشم دوب ”تيلب* ناو

 نر هلثم قنارفب ييناف»

 دولا كل نيصلخم الا انبسحن ام_ روفاك

 :.لوقا 'اذ انا ابف . ذاتسالا اهمأ . معن  ينتما

 ظ ا واو
 لسا طاظتتفلاب ”رختلا ادب 1

 ٠ "فدع يذلا كسلا يبام ملا" 2-7

 كفل اال 0 هدوح يف

 ظ هبلعونم ندب يع رخأت ناو
 12 الو لامآ رشا اما

 3 اذيكإ ةرسفص 1

 + اة



 ا هش هب تررسام رورس مودي اف

 مان ال وولتا غيئافلا«كيلطت*هار الاون رسجأ

 ديع“ مخاشك 7
0 : 

 مهلا قشعلا لهاب ءرضا امن

 هللا « هللا  مجاشك

 ١ دع نوكي نأ تامنألا لع ب روقا#

ه لك ام
 ىنمثي ا

و ءرملا
 مح

 نفسلا ”يبتدنال اع حابرلا يرجت

 غئار  روفاك

 هيدل تيءن* نم بطاخا يلوق « انالوا يصالخا يلع ناهربلاو._ ينتلا

 | ؟راج ضرعلا كوصيال متيأر

 نبللا ك اعرم لع نع زال 'ظ ْ

 كدا



 تكا نيلمآ ؛ العا . اعتي ذ

 ملمأ « يجراخا لتقم يف تمظنام ىلا عام ْ
 . ةلودلا فيس ىدل هيلع «.ىلا امال انيغر تمي نوفاك

 وكن 2 تبي رج احن ,«.انراضتتا سلا 1 نر
: 

 ةيدبا تنك يلوا يي دي سالك
 ل ىنعم نم ىوقال « روفاك انديسأ ىصالخا نا ىلا

 ٠ ةلودلا فيسل
 ؟! لوقت مو 0 | أ

. 
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 تنا قئاوأ  روهاك
 فيس سلجم يف دعك واو 1 ١

 ةلودلا يبين ربخ نم ينلبام رثإ اهتمظن ةديصق يف نهربا  يننللا

 1! كيدل نافبزبلا لع رق

 يدي يف هنأ  ينتملا
 يج راخلا يف ”تلقام يبا دي دحام

 ريعان
 ميلف هند ردو يعلو ... نذل

 سنا
 |[ ولذيو فقي ] - ينتللا

7 
 .ةرطو الو لها

. 

 ! علطلا ااا

 ها ىلا
: 

 ب نا اذ ينمز نم ديرا : ده ثنا
 ىااقولا هلل هادا اا

 ثرتكم - هةلإ د 2

: 

 ه 5٠6 -



 ىتاقث ناو هنف قدامت

 اناوتملا يقالي الو تاملاك

 م ىنقت ةحشل يرراو

 اناعحتشلا انتما انددها

 ٠ * نب تولا- نم تكي ملاذاو

 هعسمل اعل نسال رعاشا يرممل هنا روقاك

 يالوماي ©ةعاطألا دح“ الو د ةيويس

 [ ينتلا لخدي ]

 نديم نم للطب دوعأ  ينتملا

 بيطلا الا سلجا  روفاك

 | ساجبو يضع |  ينتلا
 كلاح نسح نم قثوتسنل كتيؤرب انبغر  روفاك

 . مش !يقلانيال ذاتسالا ةياعر يف تمدام  ينتلا

 -«*4#غ



 ةديصصقلا هذه لا عامسالا بحا هب قواك

 ةديح ةديصق اهنا  مجاشك

ريمالا عم يتم اصم يف اهلاق يتلا ةديصقلا يه تسلا  روفاك
 16 روحوا » 

 انالوم اب لجا  رفمج

 يالوم دارا نا املوقا _سنؤم

 لق  روفاك

 اهمايبأ ضعب ينع باغ ناو ب سنؤم

 ابنم ركذتتام لق  روفاك

 : - سنؤم

 ياش دلال | نم مانعو

 ملكح ةّنصْنب اولودتو

 انايحا مهضعب رس ناو هنم

 يلا عينصلا نسحت امير

 تلا 'تيرباذنيَق ىضر لاغاكو

 0 ا
 نا ءانقلا ف ءرأا بلل ن

 يراجنال رعاش هنا , انديساب هللاو  مجاشك

 نان ذهاب لكأ  روفاك

 ٍِِ ب. 6



 .ه طاطسفلا هوجو ضعبو « مالعالا نم ةلش نيب هسلحم ًاردصتم

 بلال بيتقملا

 فيس هاطعا دقل .. مبيلا نك رب نمت لجرلا سيل انديساي هللاوو  رفعج
 هتمع يلو ركنتلا ىلا كلذ عم هتمفد ةثيملا هسفن نا ريغ . هما ىتح ةلودلا

 .هتربش ثعابو

 اهب راسو ةويثلا ىعدا

 لكح فحل ةيالو ههوو انديس لضفت نأ « لذا لعاف وه امث  رفعح

 ابلمتا فاحلالا

 همالحا ققحا ينارب نل  روفاك

 يصحتال نيهارب « همزحو اثديس ةنطف نع انيدل رفع

 يفاطلس عزتتي .هتبلط بجتسا نا. روفاك
 انديس ةنطف ىلع هلدالا نم اذه  هيوسس

 هل ةينب ىلا الصوت هتايحن ىماغي دق « انالوماي « ينتلاو  سنؤم

 ' مجوهالا حومطلاب حفطي مدفلا اذه ضرقيام مظنم نأ  رفءج

 : - سنؤم

 انابج“ نوكن فنزا زجعلا نيف

 ه7 د



 لوزنلا ىلا.كوعدا:« انلوح نونظاا:ربثتال يكل . حتفأل يتغمأ ندا *

 ع تراجو افراح
 [ حببس مم ندشر لخدي نا ثبلال مث ةمحبشم ةشلاع هيلع ةزظتو ]
 بابِلا قرط كلجا نم |[, لخدي وهو ]  نيدشر
 تيطلا ابابال«كراط ٍفءانديثس-ييلسرا دقل - حيبص

 فن اوم ف
 ينقفرب يضمت وا « كتقفرب يضْمأسو - حيبص
 دممع ابا اي هللا كعدوتسا .. حصا يضم  يّنتملا
 ةمالسلا كتقفا راي شظنغر

 | ينتلاو حبس جرخت ]

 © © (م6©

 نا هتبن فو ماسحلا ينامالاب ردصلا ماع روفاك ىلا بيطلا وبا يضميو

 نا هيلا بلط, يتلا ةديطقلا لمح ىتتءي ام. رثك | ىتميو . ثادحالل ًايسحتو « روفاك

 سلجم يف هيمن. يما هيلي نيح, اهمظن ىرخبا ةديصقو,« يليقعلا بيبش عضم يف اهمظني
 . ةلودلا فيس

 هنا الا روفاكعماسم: ىلا ةريخالا هذه لاصيا بيطلا يبا ةين يف نكي لو

 ةديدقلا رخآآ ىلإ فاضا دقف « عاحش وبا همسر ام ققحتي امير هتعناصم رضا دقو

 . روفاك يدم يف ابلعج ًانايبا



 كافخب ؛الؤ . ءالؤه :روفاكاذاوق نم مهئازغا .يلا *تلصوت نم -تقارأل. طاظنسفلا
 ' هدكحم مرت هيلع مقان مبلخ نا

 علوابلا .ملوغا
 ! ةهادللاب |[ الفحم ] كتاف

 عاجش اباراي ففتخاو غربا [ ةفبلب الخاد ]  نيدشر:.

 دمع ابا اب مالا ينام نكل كتاف

 اهينتح الطن نان كيلا ناقتوتاح.نيبفقلر
 1 1 وا

 !.تزكل يف
 00 يف يضع ًاحيص ملل تير يلا لوقاو رتخأ- ندشر

0 

 36 5 الج نقلا يهلك الضي ديلغ اخ ينل

 00 امو « هما علطتسا حيبص ءارو رذحلا ينعفد دقلو - ندشر

 يتب يف كدوجو ىلا هدشرب نم تععس

 !! اذه ةيرفلو - .ينت

 الويف كدوحتو ركنا الا يضقت ةرورضلاو . حببص هنا  نيدشر

 [ةهيراتلا#م الا ]هيبتا يلا غلا .ةلز اال دق غي

 ك0 0-2



 ضفبا يفا .. بيطلا ابا اب يلا غصتلو .. ةلاطالا نم هللإب انعد._ كنأف

 طيح ام اذا « حاجنلا هل بوتكم ما ىلع مزاع يناو .. تنا هضغت اك دوسالا

 ناتكلاو ةكملاب

 .رزلا ولا سماللاب  ىنتملا

 فوسلو . مويفقلا يف ةبراضلا برعلا لئابق عمح ىلع تلمع دقل  كناف
 ىلع ضيقاف طاطسقلا ىلع هب فحزا ًانل ؟كيح ؛ ةحاحلا وَعْدَم امدنع « ابنم لمحا

 هرشو هنلظ نم رصم حبراو روفاك

 مادقا هدمبام مادقا يرمعل هنا  ينتللا

 كاطلسلا ىلع كاياو ضبقا مث  ؛ءاناف

 !! عاحش اا  ينتلا

 لامعالا لئالح نع مححن كدبعا مل كتاف

 ام رادقم رتوصت « نكل . عاجش ابا اب يعبط نم سيل كلذ ًاقح - يبنتملا

 رصم ىلع اكلم يتنفن لثمتا اناو ةدهدلا نم يب لْز

 كلم كتاف

 تدع يلا رصم نم ىمالا رددق

 بونلاف .ماشلا-ضزاف قارملا ىلا

 كنافاي مالحالاب هبشا يئرمجل اذه  ينتلا

 وديدش داوق هيف . ددملا ريثك ًاشيح طاطسفلا يف روفاكل ”نكل - ينتلا

 ! لاتقلا ىلع نوشرمتم « سأيلا

 يف ةماقالا ىلع مزاع يناو . بيطلا ابا اي ريبدت ريخ رب”دم ءيش لك كاف
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 يباثلا اييشمملا

 ”يصخيلاف. بياعلا اا اي لبيطن .نا:يغينيال.[ سلجيل لخدي ] كتاف

 عاجش ابا اي ينقحالت اهأثم كويعلا كقحالت  ينتملا

 انرما مزحن نا نذا انيلع كتاف

 عاجش الأ « تاه  يننتملا

 يقم كناف . هف ضويحلاا انأ قيس سما يف ثدحتلا يلا دوعن نل  كناف

 هديس نإ يلع نم كللا هباصتغا *رقم « روفاك لظب فرتعم

 اناعختن محب نا يظيني ماو . منزلا دوسالل يضغب دشأ ام ينل

 داحمالا برعلا تاداس رخذت امندلاو « ىشجحلا ديعلا

 اذه ثبخ نكلو . هل ظفحاو كللاب يلوا دوسالا اذه ريغ نا كتاف

 حرصا ىتح « ديشخالا يديس نب "يلع « قيقا كلملا سفن ةتاما ىلع ىلع ءيمقلا

 سوسي وا كلم نآل لها ريغ « بيث نم ثنخأ

 هللاو يا كك ينتلا

 سلو . ديثخالا ةم.ن يف تأ: ةيعور دنع ينا نيطلا ابا اب ملعت - كاف
 عمام ثكللاب يف

 عاجش ا اياذه لوقل يعاد ال  ينتملا

 - ؤةمخ



 . كيف يلامآ يل ققحو . ديرت اهف كلامآ كل هللا ققح  ةشئاع

 .. .. هبلا ىدسآم كافل ققحو - ينتلا

 يف ءاقتلالا ىلع ًاكناف دئاقلاو دعاوتم كنا ! سيطلا أنا اي قحلا -ة

 . ..عاجالا اذهل يعادلاب ملا نا يل لبف . اذه انلزنم

 ىشلا يلا ن0 ايش رمالا "ب 7 ينتلا

 ريطخ لمع ىلع لبقم ينأب

 ميش لحرق يذ دئاق يريم اكنإف نا  ةثئاع
 مهيضام لالحو برعلا ةمظعب ًاناتتفاو البن يلاولا مظعا هنا  ينتلا

 ف ةتغر هيع كن م كل اولا 0 ةشئاع

 ا

 . بالا عنتفا انبي ةدئاع ان ىنتخأ .. عاّجتشتوبا هللا يف بيرال  ينتلا

 | هجورخ دعب | ةشئاع

 "راكتط سوفلا تناك اذاو

 [ جرحت ] كدادو 'قدصاو بيطلا ابا اي كشفن .ربكأ ام هلل

 - اوالب>



 هبلق بحلا لخدي نمت تنك امو

 قشعيكنوفج رصيي نم ”نكلو

 كناذحو ءافد و كاّتفع هللو « نيطلا ابا اب كلاوقا“ هلل  ةشئاع

 ُكَدَوُأَو. ةكنالملا ءافصك ًايفاص « ًايسدق اح « ةثئاعان كذا ينا  ىذتملا

 95-5 نع نوكفتيال ماغطلا كئاوا 000+ لمحلا ةءاربك ًاًئيرب ً[رهاط ادو

 5 هئافص ردكتو ىشع

 يتلق كل "تحتق دق ينان ملء تناو . بيطلا ادا اب ةنوتفم كب يا  ةشئاع

 . يدبا ءوده ىلا هيف نكست

 ةشئاعاب ءافولا اذه « كب ىنغش نم ديزي  ينتملا

 كسفن امو ؛ هجحل يف كسفنب تيمر الاع ىسنت نا ىنمتا ميل  ةشئاع 89

 : مؤللاو ةقاحلاو دسحلاب جضي ملاع نم بيطلا !ا ا

 ماخض لامآ رسا يف ينكلو . ةشئاع اب يحراوج لكي كيحا ىلإ - ىنتلا

 فصو ريخ هتفصو ملاع نم رارفلا نع يب دعقت

 ؟! رقتست نا كل ىنني الا  ةشئاع

 سفنلا يتءلغ « رارقتسالا تدشن الك ينا .. ةثئاع اي يردا تسا  يننملا

 نرا « بطلا ابا اب قحالو .. كراذغا لوق ىلع يئتسفبام كلذ  ةشئاع

 توا هب تقاض « اهكح هلقعو « اكلم هبلقو « ًارعاش هناسل ناك نم

 0 ف: سعر ل

 كتجوتل « كلت يلامآ نم اضعب نيعللا دوسآلا اذه يل قدح ول - ينتلا
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 . هل روفاك ةلطامت ىلع ريملا نمو هداسح

 دق ناك اليخ نأ احلا تخت داومضلا ىلا" ءاعدتسا كف 06 قلل رفا” لملو
 يبا عم دطو نراك دقلف تادودعم روبش الا اروفاك هئاقل ىلع ضمت انأو همزتعا

 « نينثالا نيب كرثشم روفاكل هرك ىلع اهئاعد ثماق ةقادص ؛ يعورلا كتاف عاحش
 . ناطلسلا ىلع ءاليتسالاو هنم مسحلا عازتتاب لما ىلعو

 نم روفاك ةيصتغا مث نيطسلف يف ىَّبرتو رسأ” « ًايمور ناك اذه, كتافو

 « ينتلا هيقل نيحو . هقتعا نا دعب كيلإملا ةدع يف هلنجو نُعاالب ةلمرلا يف ديس
 :رم هتفناو روفاكح نم هروفنل كاذو « هعاطقإ موسيفلا يف مقي ناك

 ... هعم بوك رلا

 ةراثإ نم هب قحل ام رثا ءودملا ضد هسفنل ديعتسي يكلف « بيطلا وبا امأ

 هبحورا ديحولا لئولا « ندشر لزنم دصق دلفقنف « روذفاك سلحب يف

 . راثلا ناعما

 ءايط يضم يحولا هثازع « ةشئاع عم هدجن نحن اهو

 لوألا ديشلا

 ىنل انو جاؤنلا لام كيبل



 بيبش لتقم يف مظني

 |[ ميت لخدي ]

 لخدتف ماعطلا ىلع نحنو دوءت نا زاج اذاو . ينتملاب يتأتو يضَت - روفاك
 انيلع هب

 مويلا اذه يتدئام ىلع نولكأت  روفاك

 مايالا رثك ! اننأش _ ردح

 انالوم زع هللا مادا  هيوبيس

 انب ايه  روفاك

 ا

 هرثلو .. ءازرالا هتبلطو ءاوسالا هتقلت بيطلا وبا بهذ ىّنا اذكهو

 نوكيام قمل ناف « عزاونلا فل نم هسفن ينام ىلع قبطني هلاوقا رثك ١ ناك

 : تلا اذه ينعم « هدسحو بيطلا يلا سفنب

 اراك نوفتلا كنك اذاو
 ماسالا اتهدارم يق“ كلصت

 نيح كاذو ء.هيلا ءازعلا- نم ًائيش قاسؤ « هيلع ةرم فطعت ردقلا نا دم

 ةرعاشلاةيتاكلا ةيدالاو « اهتايزو رصمةحبم «ندشر تنب ةثئاع هقيرط يف عضو

 ةلك اشم نم ةفنا رصم نع ليحرال هسّمحت نم تففخو ةعأنلا لضَمَ هتع تطاماف
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 انديساي تبلا ادهو  سنؤم

 فرط يف ءزلا ركف لغلفت اذا
 هرطاوخ هيف تقرغ هدحم نم

 عادبالا يبتنم يف هنا  روفاك

 ًاذف هل اتبب حيدلا يف تلقل « انالوم ةومس يبيت الولو - سنؤم
 انحدم يف لبق تيبلا نا ول« ممسا نا لبق « تينت  روفاك

 هنغ انديس َّبُعَر نا لوقا نل-سفؤم
 حيدم يف بطلا وبا لكني ملول ىنقأل َللاو يناو . لقتال  روفاك

 . ةتلا دحا

 قحتسي امم رثكأ يعذلا اذه انديس ىطعي  رفعج

 ابيف ام لك هيحيرق نم دفنتسا ىتح هب كسمتمل يناو  روفاك

 الف هل اهاندرفا يتأا رادلا ين هفاكتعا ىلع روهبشثلا ترم دقأ مث  روفاك

 نيج لبق, هنم انمعسام مظنب ىفتك, | دق هبسجا

 قوسلا يف مثالا هذه قلطا « بسكلا ةعانس تناك اذا ىتح ؛.هعئاضب هنزاخم

 اهنامثا مرو

 بئاص رظن ادبإ انديسل  هيوبيس.
 نا هيلا تبلط, ينا يلإ تنطف.دق مث [ حيبص لخديا قّدفصي.] - زوفاك

 اة



 يىلتمحو هينع مقس ينراعا

م.يوحن ام لقث ىوهلا نم
 هرزا

 ب ذييف يفتي كتحت نما

 هرفاضي يلتق ىلع يداؤف نمو

 َلَوَقلا اذه ليج - نوفاك

 : - سنؤم

 هن >' ريفا ةلودلا ةدوعب
3 

ا ليلا مانو كنع تولس
 

 دلب نع ريحا بافف ريمالا باغ

 هربانم كت هيعبا دقفل تداك

 أدباتلخ ال صمحكنمتلخ اذا

 0 ”ىعسولا نم اهاقس الف

 لمح روقاك

1 
5 

 هاا نيفللا نيب كيمو 0 د

 هب تفذق ول ديدح نم قليف يف

 مر ا كاَمزلا فرص وك ندأد ١ لل 11 لف : ساب

 اذه عيدب . عيدب  روفاك

 - ااه



 ةيمدق مهتنتع غلتال سانا يف اهنم لضفا لوقي ينتلا تعمس  مجاشك

 اقص

 امركو ةبيه الو ًاهاجال - ىطقرادلا

 ينطقرادلا ةمئالعلا لوقيام اذه روك

 يالوماب « ًاقداص لوقاو - ينطقراذلا

 سنؤم نب حلاص رعاشلا يأر امو  روفاك

 غلغيك نب رفعج يف اهللاق ةديصق نم ظفحا يديساي يفا - سن وم
 ! نمزلا اذه ديعب  رفعح
 ةرماع ةديصق اهنا دب الف « كتاهذا يف تخسر دق نكت نا  روفاك
 نذأ نأ « ابنم انديس عمسأ* - سنّؤم

 سنؤم نا اب لعفتلف  روفاك

 ابلكأب اهلظفحا ال ينأ - سنو
 هرث ذك اةهنرلع يييناك

 :سيباوؤظوم

 1 كتبتي .نيلا موني بطارتثكو
 هربارس يفخن ال عمدلا بحاصو

 ديح بيسنل هنا  روفاك

 انالوم اب « ديح  مجاشك

 لكأ  روفاك

” 07 7 



 هدوحاو حيدملا ىقنا نم اذه كلوق  روفاك

 ا

 ةركسل كقةحتس ليق ياو

 تيبلا اذه يف ةلثمتم ةعورلا  مجاشك'

 !؟ ةعورلا  هيوسس

 : - ينخا

 1,1 مع كتيأر امل يبرط امو

 تالزطاف كا زإ ىنا_وسل وا .”تهك_.دقل

 + اذن  نوفاكك

 ىش ليواتل ضارعم تيلا اذه . اندسات! يمك سن وم نا

 .. دق دحام ف لملاو أ هيويقلا

 يمال اينإ ع قنخأب راوقلا ؟سسحسأ# تكل

 كفارضنا نذالا الا ان ب ريقاك

 [ جر ] لياحلا ريمالل مارتحالا  ينتلا

 هللا لئالجو لجرلا بأ” دقل  هيوميس
 ريمأ ظفل ديدرت نع كي مل هنكلو  رفم>

 هدنع انتميق نم ًاخاغ,كلذ ثورت له ب روقاك

 انديس ةبيه ىلع ىوقي ضرالا ىلع نم - رفعج
 هتديصق يف كيأر امو  روفاك

 1و



 [ونيواس تاب نم لظلا لها لظاو

 بلقتب هلامن يف تاب نا

 هللا و ىلب ب روفاك

 : اه ئقكملا

 ًاعضرم كللا اذتنئريذلاتناو

 تكس دفق كارل... - فاك
 ةحدنما مل ينا يف ريمالا كوكش تلزا دق ينبسحا  ينتملا

 اهلك ةديصقلا وه "تلق ام لهو  زوفاك

 اهنم هركذت تعطتساام كلذ  ينتلا

 ةرماع ةديصق « يرمعل « ودمت  روفاك

 :.. الو  ةتوسدس

 ؟! اضيا ابنم رث دق الا بد فاك

 ىرخا ًانايبا ركذتم يلعل  ينتملا

 اطلب اذ نم لميت الا سلطأ _ روق

 التني  :

 طاخ لك تملع اهويس تللس

 بطخمو وعدن فيك دوع لك ىلع

 هنا ساتلا نسني امع كينغيو

 بسنت و تامر كملا ىهانت كيلا

 -أمك-



 تاباكشلا هذه لك لو  روفاك

 ؛:تلق ةدبصقلا يف ينا ريغ .. ٍناح كرد« ريمالا لعل  ىنتللا

 هحدم ”تغش اذا روفاك قالخاو

 هلانأ لضفنسأكلا يقلهكسلا ابا

 ًاديدنت اذه سلا] 2 هيوسس

 ركب ابا رصقا  روفاك

 :: .ىنتملا

 بلطت كيّنفك رادقم ىلع ىفنو

 انديسأن عئار تيب هنا - مجاشك

 لكأ-- رؤفاك

 :  ينتلا

 ةيالو وا ةعيض يب طنت ملاذا

 بليس كلغشو ينوسكي كدوجف
 ظ ؟!! بيطلا ابا اياذه روفاك

 :  ينتملا

 انا عفاد هللا ام داسحلا كب دير
 بارنلا كيدملاو (يلاوعلا 9 ١

 - ؤ 8م



 ؟!:ثيطلا ابا « ليق ا" ىمالا له  روفاك

 الف ديدبتلاب لوقلا اما . ريمالا اهيا لجا بيننا

 اهمددعا ةديصق نم تيبلا ناك لهو  روفاك

 اهنع رظنلا تفرص ينكلو لجا  يننللا

 ؟! اهعمسن إب انبغر اذاو  روفاك

 كلذ نمييئافعال ريمالل تلسوت ب ينتلل

 ابيف انج دمت ل كنب كبثلا ىلا وغدي اذه كعانتمإ - روفاك

 !! ريمالا اهمأ  ينتملا

 نذل اهأل ايست ع

 ريمالا اهءا « ًامغرم - ينتلا

 لق  روفاك

 [ لوقيو فق ] - يتلا
 بلغاقوشلاو فوشلاكيف للاغا

 تييعإ لل ورحملا اذ نم ساو

 ىرا ناب "يف مايالا طلغت امأ

 بارقت ًايبح وا يمئانث” ًاضيغب

 انال و ءاب دبا ةلودلا فيس ب هووهش

 بيطلا ابا ضمإ  روفاك

 : ينتلا

 بك ارل ًاخانم ايندلا يذ هللا احل

 بدعم ايف مهلا كيعي لكف

 - امال ء



 دعوب اندينم ءافؤول [راظتنا هئايح يل رب ول بيلعلا وبا ىنمت دقل'- رفح
 هل هعطقو لضفت

 17 زارا ىيسو رن يو _ ردع
 قيقحتلا قوثوم اثديس دعوو - ينتلا

 !ديش+ :قدصلا لك ب يطلا يبا لوق يف سيل - رفعج
 !! ريمالا اهمأ  يبنتملا

 هريمأ سلحي يف عني” مل هنأكو ةماكلا هذه ديدرت يف يضعو - هيومسس

 ةلودلا فيس

 لوق يف كشلا يلا تارفلا نبا انريزو وعديام ركل  روفاك

 ؟! بيطلا يبا

 بيطلا ابآ عمس دا قل نيكاقلا دحا يلا لقن دقأ  رفمح

 بتكي وهو هددرب

 رمشلا نم تيب لوقلا:كلذبةلافةلفي و ئالو كي مؤنس
 اركب ابا اب تبصا دقل  رفعح

 ؟! بيطلا ابا اب تلق دق كارتامو  روفاك

 6. انديساب هللاو ىلا

 رفعخاب لاق دق هاسع امو  روهاك

 : دهب هنأك و لوقي بيطلا وبا ممس*دقل - رفعج

 ةيالو وأ ةعيض يب طنت ملاذا
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 تفحخ |ليملااذازوفاك لثمنمو.

 يئدقا' امل لوقي نم اليلق ناكو

 اذملا ىلع ( رصن كنموج راك سلا ]با

 مدل ضيبلا بضخب (ةزع لمآو

 . انديساب - هيويس
 بيطلا ابا لئكأ  روقاك

 : - نثلا

 اهوحنترسامرصميف نكت مل ولف

 مّسيتلا ماهتسلا قوشلا لهب

 نسحهحوىرولايفهحو نسحاف
 متم تنك مييف "تنك نعاو

 هذخف قوف يذلا ربملالصو دقو

 اهتمسق يباح 5 يرداتنك وأو

 عاف .كراظتنا ابيثلث ترّثيصو

 سولحلاب لضفتتلو . بيطلا ابا « كوف ضفال  روفاك

 [ سلجب ] - ينال
 ديرتام غلاب هللاو كنا مث  روفاك

 ركتا نإب انديس نذأي له  رفعج
 رفعجاي كلذ كل  روفاك

 ه- ايه



 ًاثيعا كغارف تاقوا عيضتال كنا طل * ىيارق 6ع ه5 «ءىج يف م 7 3-1 7

 طق يتايح يف غارف موب ترعشام  يننملا
 تلق ام انمدست لهو: روق"

 .:. [أرقيو فقي ]- ينل

 مّميم ريسخ 'تمع نمو "مأو
 لزنع يدنع تازللا لزنم امو

 ماركاو ةدنع لّدحيا مل اذا

 . :نداش كافحاب كاب يف ”تلحر

 مثيَض نافجاب كاب ؟و يلع

 مّتنقم بيبح نم ينام تراك واف
 مّصعم بيبح نم نكلو ترذع

 هنونظ ثتفانو ءرملا لعف ءاس اذا

 موت نمم هداتعيام قادصو
 همسج لبق نمءرملا سفن فداصأ

 ركحتلاو هلغف يف طعس عأ»

 كنا لعاو يلخ نع لخاو

 مدني للا ىلع اءاح هزجأ ىتم

 لعاسفب لئمحلا وله ”لكامو
 -مكع هلا لاف لك امو

 أمئاف ماركلا كسملا ينال ىدف

 مدأب نيدتهب ليخ قباوس

َ 
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 بيطلا ابا: لكا  روفاك

 . كوبمعلا ءاحراي  ىنتملا

 ضرا لك يف نويعلا ءاجراي

 قاجير كارد ياو انوع رأت
 ا! بخ زؤوايفلا تفا.ذدقلو

 يئامو يدازو ىتتلن نا لبق

 ءاورلا يذآ بلقهقلا 9 2

 ..و انديساب  ةيومس

 كيئاغر كل قفقخم ينا بيطلا ابا اي هللاو .. سولحلاب لضفت  روفاك

 انديساي اكيشو.- ينتلا
 كل ام قيقحت نع انلاغشنا ةرم تدلع نيح باوصلا تلق دقلو  روفاك

 هض ةغر

 ”يلع ةليوط تناك روبشلا نا ًبّيبتم لوقا - يبنتلا
 «كيلاهدالا سرفلاانءادها لعلو . كتيغب كتلانإ ىلع تمسقا دقل  روفاك

 ءافولا, ليحعتلاب انتبغر ىلع ليلد

 هتيده ىلع هركشل ”تلقام همعسا ناب انديس حمسي له - يننللا

 - امل“



 وصسع ءينهال ”كنم اناو

 يالا ماس تاريلا
 اك ولو رايالا كل ةلقتسم

 ءانلا اذه ةرحأ ًاموحن ن

 | | 2-6 قدرا الحم يىلسعا تل

 ءاهسلا يف وا ضرالا يف فناكمب
 7 امو دالللاو سانلا كلو

 ءارضحلاو ءاربغلا نو حرس
 سلا وبا مركحلا رخفيامنا

 ءاحدلغلا "ىرم ىئثنقني ذه كس

 درلا ين رضاوحلا يتتبامب ال

 هيف دجلا يذلا كبوث يفذا
 ءايض لكحب يرزب ءايضل

 نال سضائوأو سيلم لللل اغإ

 ءابقلا ضاضيبأ نم ريخ سف
 ش ءاححذو ةعاجش يف مرك

 ءافو 0 هدد ءاسم 8

 فطاوعلا ةسايس يف ءارعشلا عربا ام روفاك

 ا

 للا لفيت جا كولا نيل عت
 داتعيسلاو ذاتسالا تروا َن

 ه6 انددسأب - رفعح

 - !؟/ااكا -



 هيتتجوب بارشلا ثبع دبقو
 بيبللا انسكح ىهدخ رّيسف

 اذه :تلنبتسا :ئرذم هلا كلاق

 بيحع ”يز يف ”تلبقت دق
 ًاصيق يل تدها سمشلا لاقف

 بيغملا جسن نم ثوللا حيام
 يدخ نروأو مادملاو يبوشف

 بيرق يف بيرق يف بيرق

 ركب يبا لوق بيطلا وبا ششقاني له  روفاك
 ريمالا. اهما .« ينأحاف دق ًاراود سحّأل ينا  ينتلا

 ! ايحع.ب روفاك

 قارن الام نؤالا ظطديس نم سمتلأل ينا د ثلا

 ؟! هضرم نالعا ف بطلا وبا ةناخاا تورم

 ريمالا اها داج [ فقي وهو ] - ينتلا
 ةديدحلا رادلا يف تلقام اتءمست الا ء« نكل  روفاك

 لا فقل

 بيطلا ابا اي اهيف تلقام عامسب بغرت  روفاك

 ؟! زيمالا ةعاظا"نم رفم ال  ينتلا

 ١ رفمال « معن  روفاك

 | أرقيو ارو جرخي ]  يننللا
 ءانكألا" ناتتكبلا افا

 ءاديبعبلا نم ىّب ادني نلو
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 ؟إ ةاحادملاب ةقادنعلا لدنتست  روفاك

 مس - ويس
 باوص ىلع كلعل  روفاك

 : لاق اّنم لحر اذهو - هيودس

 يعسي زاللا صيق يف ينانا
 بيبحلاب لقلي يل ةودينع

 هريغ اذه ”عمأ  ينتملا

 : لجأ  هيوبيس

 هيتتجوب بارشلا ثبع دقو

 ركسب يبآل ةمطق نم اذه ب روفاك

 ركب وبا انديزي ناب انديس جمسي لهو  رفعج
 ؟! بيطلا يببأ ارامي روفاكا

 اند.سل صمالا لك سمالا  ينتملا

 ركوب ا ناحو ياي روك



 الامترا انه لاق ام لترا ,ٍنيطلا:ابا نكيلا..لضفا لوق هنا قحلل  روفاك

 انل عتمأ وه اهف الداحتتف ايفاصتت نا ديرا مث

 ذاتشالا ابا ركب يبأل ًادقح لمحا ال  ينتلا

 انالوم, حمس اذا رعشلا يف هشقانا  هيوبيش

 ديرا ام لكاذه  روفاك

 يقانق نم هيف مغ دق هنا ”تنسح ىذلا تيبلاب أدباو - هيون

 دصقلا لك ”تدصقأم - ينتلأ
 ؟! ايندلا دكن نمو  روفاك

 7 ا

 ىرب نا رملا ىلع ايندلادكن نمو
 رن هتقادقنلس نماام هلآ ودع:

 تيبلا اذه يف دقتلا نطوم نباو  روفاك
 انفطاخ امو ةقاديب هلل هنن يف هب ويش

 'ء ؟! كدنع باوصلا وه امو  ىنتلا

 ؟! ةدوملا يف قدصلا نم ةقتثم ةقادصلا نا حضاو  هيوبيس

 ىبب  روفاك

 هتدوم يف بذاك وهو ًاقيدص قيدصلا يمسي الو - هيوبيس
 ليش تنك زير وقال

 دب هتاجادم_نمامرد كوقازتنك لية يودسر

 - زالكب



 سوؤرلا ىلع مايقلا هلهلقي

 قفويملا أ قفأ ىال/ر اقم هذ

 مركب الا سر تررف#
 راذتعالا غلإب انديسل رذتعأ  هيوسس

 ِككحضا دق هارت امو  روهاك

 ىلع مايقلا : هلوق يف تدي ةررسلا تاس .انديس وفعلا  هيوهش

 سوؤؤرلا

 كحضلا ناكم كلذ ف ناو - روفاك

 لحأمتاق؛ ا ل ةديس كونه - هيوم
 ءاوملا يف هيلجر ًاقلطم « هسأر

 |. مستي, | دروفاك

 دحا ,هءلا هقبسي مل عراب راكتبا يرمعل هناو  هيوبيس

 ريمالا اهمأ نكل  يننتلا

 يبآل لاق ام َنْيِئَوِب كحل *تيبلآ. اداه ني ”يالاوم نراق'ولوأ2 ةيؤتس
 تر قف راتملاو لرملا هللدلاع للا سن يف يرسل نيس
 كانه راقولاو

 !؟ يرما نيسحلا وبا  روفاك

 ا 2
 : نيحلا نأ متع لقال م هذ -

 نركلو سوؤرلا انئاضعا ريخ

 مادتسقالا* كدب انبتلطف
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 هتلمج يف دارا ام اذهو  هيوببس

 4! بيطلا ابا « ًاقِحأ  روفاك

 .. ريمالا اهما هللاو  يبنتملا

 وهو « ةلودلا فيس هلاغشنا ةدش ظحاليو انالوم لضفتيلو  هيوسس

 ظ ريما ةلك ديدرت نع مطقنيال

 ءارمالا ريما ةلبج رصتخا انديساي ينا  يننتا

 نك - يشق
 داشنالاب كل ميايسلا نبيع انديسس عانتما كظاغا دق ناك نأ مث  هيوبيس

 .. ناف «ةلودلا فيس كذتوع ام انيلاج

 انالوم يدي نيب فوقولا ينظيغيال  ينتلا

 « كرطاخ نع ةلودلا فيس حيرطت نا كل ريخ مث . كف“رشي هنأ  هيومسس

 تيم هراظن يف تحبسا دقو

 الو « ةلودلا فيس يف ةلوطبلا توت ٍدقلف « ِلالض ينل اذهاي كنا  يبنتيلا

 هرطن يف توما

 كيأر يف اذه  هيوسس

 هنم ملذعا وه نع هنع لغشنم يفا مث  ينتلا

 اكحماصخ يف :راكل رمثلا يبس م بمصتخا كنا ول  روفاك

 انا ةمتم

 : نم وهو ًافقاو هدشنا نا يبظني مل انالوم قحو ب يننملا

 ب اال



 يكائالو:: قدصب بير انرماخيال بر وفاك

 : تلق ام انه.سل يئالو الول - ينتلا

 هريبيغ كراوت روفاي" بصاوق

 ايقاوسلا ”لقتسا رحبلا دصقنمو

 بلم يبأل راذتعالا يلا كوعدي ركب ألا اذحو .. لب - روفاكا
 .. ديرب انديس مادام  هيوسس

 بيطلا وبا لبقي له .. ايفاو ًاراذتعا اذه كلوق ىرا  روفاك

 يا يف ءوسلاب ييمرت اهنا اندلا دكحن نم « انديساب هللاو - ينتلا
 "ايان ناكم

 كيلا ءيسي مل ركب ابا نا بسحا ب روفاك.

 يتانق نم زمغي هتععس نم ىلا ةءاسالا تدصقام  هيوسس

 !؟ كتانق نم زمثي  روفاك

 اينذلا دكن ركذي هتممس دقل . انديس ؛ لجا: هيوبيس
 طق دحأأل ”فصت مل ايندلاو !؟ كلذ يف امو  روفاك
 اودع ينامس دقل  هيوسس

 ركب ابا اي كلذ فيل روفاك'

 رائيس نب دمج ا جدم ةديصق يف هل تيب نم ايندلا دكن - هيويس
 يترّكَذ دقل  روفاك

 ا
 ىرب نا رحلاللعايندلا دكن نمو

 هيا ببذل نم ام.هل ًاودع
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 اويلاباكاللا كردأ م .”تنكءامو

 9272 7 ا والا قاما : كادع.

 اقيقازرم ءاهقلا يف+ ايهارث تناو.
 ًالوا...ةّمسالا نيششت :خيغذلاا تفاوت:

 اييناث ةنسالا ىشغت نا فنأتو

 ظ ئ هثرداسفا فانالا كباككم 7
 ايهانتلا الا ضر مل هل سفنو )

 يلبلاو دبسجلا ىلا اهاَلف ةثعد_ .

 30 اياوُذْلا وغلا ننال فلاخدقو

 هنورب نيملاعلا فوف حسبصأف

 ني وا هندي ناك ناو هي

 يبرق لاب انكم كل دخ ...بيطلا 71 كو ةيفكا 50/- نبواك

 انديسل ليزجلا نكشلا [. نملجيلا هحتتن: وهو .]- ينتثا
 انيلا كقيرط :يف باعصلا نم.ادي بم قلق مل كاسع: روفاك
 ريمالا اهما هللا و  ينتملا

 انديساب لق  هيومسس

 فدع ايل ءب هتراذ ٠.2 هولا :نبا-اي نكلاخ :قونتملا

 هنأكلو 7 كنتم ةعصخ ْيف«لفيس لازام ناد انديساب رظنا هيوسس

 هناطلس .ةمظع الو « يالوم طالب هنا ىربال

 اني 2 انايطمإ ىلا فيي للا انا سعال ل رفا

 انديس يضقيو « ديصقلا نم اتي ديعأ" .ينفتملا د



 ردص هل 7 ظ ظ 1 ابناوح 5 0 35

 00 قنا ظ تقاو ا

 ريمشلا ا ا يسال
 بصش و : ينحل 0 ًاعماوس

 جبر ظ هللا هللا  روفاك

 انقاوسلا ةر
 . /ّ 3 ظ

 0. 5 ظ ظ دعا ملا 1

 كرت ب : 4
 ءلادصق نمو

 وق 1

 كافور  |١ "11 عشا بيطل ظ

5 2 

 ا 3

 : 1 يذلا 0 ظ
07 - 

 تقاؤلا 1َذ

 انا

 9 : 3 1 ا ابا 0 0 ايلف كمل

 : 8 يو 5

 ءااغملا كادن .

 ْ ْ : : ىنعط لذ

 ف١ ئىدطعت تك 00 1

 ؛ 5 : 1 ١ يلاعلا سانلا

 للاب  روفاك افلا ةعادمللا

 : ينتملا

 اذي عا اكلم ظ لاو نيقا ا | 7 ,
 ناءنيمك

 0 كروز,
 6 ريو

 039 ريش

 معز هتك ريغ

 هد 7



 ظ يوطلانم ءايحلا دسالا عفني ام
 ايراوض نوكت ىتح ىقتت الو تيس

 ايفاو تنا نكفأرادغناك دقو هداك 0 58 :ء : ؟
 هلع كيكش 8 :

 ايان كبار اق يداوخةتسظ 0000
 ايك © ىح#حن ف 7

 اراويتج نردالا للا نككاذا ع تل
 0 ىتفلا ىلع لدت قالخا سف

 ايخاست ما ىتا ام ءاخس ناكأ نا ل
 يم حمس له هي هب اةنامص

 بيطلا ابا « داشنالا يف ا

 :  ينتلا

 0 عجوم يبش تقرافل اك لقلا ح 1
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 ايفاوقلاو ىوملاو يجصنو ينايح 29 7 517 ا

 .... انديساب يف  هيوبيس
 بيلا ابا بات ث نوفاك

 : - ىنتلا

 يو اوينم» ا اهناذآ نيب انددم درحو' انقل 0105 6. م 1
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 هنع. ىنغب انا ايف طروّتشتلا ىلع :تكشوا .دقلو  ينتلا

 رعشلا نم تلق اهف كيلا عمتسن 0

 نع حفضي,ن ا. للسمآ « انديبم حدم يف اهتمظن ةديصق - ينتلا

 . اهيف يريصقت

 ريصقت هنم رظتنيال ليصالا رعاشلا  روفاك
 انديسل ركشلا  ينتملا

 ؟ ًاثيدح اهانش يلا« رلطللا'يقاسسلظن كاسغو كل روفاكإ

 تمظن  ينتملا

 هل انراظتنا للاط ام انعمستف أدت  روفاك

 نال ميدم ف يدئاضق ىقوا - يننتلا
 اهاوس تمظنام بقعتو . 1200

 ةنيس لحأ ىنتا

 1 اعل

 [ أرقبو هيدي نيب ًاقرو رشنيو فقي ]  ينتلا
 ًافاشتوملاىرتنا عاد كن 0

 ىرت نا تينت املا نع
 ايحادم اودع وا ا.عأف اقيدص

 ةلذب شيعت نأ ىضرت تنك اذا

 ايكأذلا قاثعلا كدحتست الو

 - اللا



 ميوقلا قطنلا ينمّلعتل كنا « هيولخ نإ اب يرمعل  يننتملا

 هيولاخ ال « هيوببس آ نوفاك '

 هيوديتس « داع نب ورمع رشنب_ يبا ”'ماظع لصو ول « اتالوماي هللاو - ينتلا
 2. ربشالا

 ! بيطلا ابا ال سلحتلف  روفاك
 هيواخ ىلع بقالا اذه قالطا ”ربخ دابع نب وزمع.لضو ول  ينتلا

 ... ل اذه

 هيولاخ ال هيوسس هنا انلق  روفاك

 ءاعمالاب ]لكنا اذه نع انديسل رذتعا - ينتلا

 بيلا نأ ب كلذل يعاذال - روف

 اذنه يعمم ءىلعو انك ءاعسالا ظفلب طلخا « ىلوملا اهما « ينا  يننللا

 هيو ظفلالا

 ( نسوبملا نم ءيدب هيلا رظني )  روفاك
 لوقاف « ظفللا اده قست فورح يهذ يف حضوتتال دقو  ينتملا

 ... وا.هيو هآ وا ؛هيولاخ وا هيودس

 !! انديساي  هيوميس
 مويلا سلجم ةبيط ةيادب هذه تسيل - روفاك

 ا تكحلم حدمأل الا طم تدم هق ام ينا ىلع انديساب مسبقا - ىنتلا

 روفاك مظعلا

 شلاإا ١ نيلشلا تنبع ا مقا تا

 إلا١ -



 !! انديس  يمريجنلا
 سابعلا نبال .ابلثم انرماو  روفاك
 أائدبس مايا هللا مادا > لئففلا

 انتحنم انددرتساف اندعل تنحلف "تدع كنا ولو |[ (ستبم |  روفاك

 تيلفلا وبا لخديلف .. هروضح ةيابتلا يف نآ  روفاك

 | حيبص جرم ]

 ةلوصو ليلص. هلوقل نم عمسن فوساو  روفاك
 انديسل ”دتعا , ؛ ةلودلل فيس هدنن نهاوأا  هيوهش

0 

 ياثلا سيشمل

 هللا ةمحرو ريطخلا ذاتنالا ىلع مالسلا ( ةيهاز ةلحب لخدي )  ينتلا

 ؟! ًابيط ًالزنم تيقل كاسع .. بيطلا ابا اب مالسلا كيلعو - روفاك
 هتياعر نسح ذاتسالل ركشا  ىنتلا

 ! لدتبملا لوقلا اذه ريغب هدر هنا ا
 تبيظلا ابا اب ديجلا رعاشلا تناو « معن  روفاك

 ميركلا ذاتسالا حيدم يف ”تمظن دقل - يبنتملا

 انديس حدم يف  هيوبيس

 هزاع -



 ؟! انديساب  يمريجنلا
 [ نيايعلا بصييو نبا:نضيفخت | . ”سابعلا نا سلجيلف_ روفاك
 ....نكل . "تنحل ينا يلا ”تنطف !! انديس  لضفلا

 . سابعلا نبا اي:نشولجلا .ًاناكم كل: ذخ تتروفاك

 :.- يمريجنلا

 انديسل يجادلا نحل نإ ورغال
 رههبااو قيرلاب ةبيه نم "غو

 رهحلاب لودقلا نيبو غيلتلا نيب

 زاذتعالا اذه قالا'ام  روفاك

 : - يريجنلا

 ظ ضمت نيييللا قلع نك 3
 رصنلا هلق نم الفوحلنا ةدشئم

 انديسا اذه يف ”"تلءافت دقف

 ركل قش رع را لأفلاو

 بصق السب نمقح ةنالثلاب

 ردك الب وفص هتاود ناو

 قاطنسل اليااان اتشسحا دقل  روفاك

 يالوماب هللاو نسحأ  رفعح

 رانيد ةئامئالثب هل انرما دقلو  روفاك

- +” 



 ؛! ؛ هئاقل ىلا تيهذفا  روفاك

 هتيشاح نم .تماع امنا . انديساي الك مجاشك'

 ريبعتلا اذه يكحضو .! هتيشاح  هيوبيس
 ؟«كحشتلابروفاك

 هماقم مرتحم « انالوم سلجم بيبتم اناو  هيوسس

 ( حبس لخدإ |

 نديسم, ينيمأ ام تق دقل - حيبص
 ؟! لاملا « ركب وبا لبق روفاك

 , هللا تاآ هظفح نسحو هليمج ايديسأ ركشو . هلبق  حيبص

 .ركب يبا نم لوقلا اذه ينرسي  روفاك

 انديس ىلع لوختلا ْنَدأَتَسي سايعلا نب لضفلا - حببص

 لخدي  روفاك

 | حيبس جرب ]

 ! ةيمريحنلا قاحسا يبا.ةمتالعا قيدص اذه لضفلا  زوفاك

 ميمحلا يتيدص هنا . ريمالا اها لجا  يمريجنلا

 [ لضفلا لخدي ]

 1١ 7من | .انديس مايا هقل مادا [ يتستي وخو |[ لصنلا
 نلصتو ]/ناقلا نيالا[ خامات ديلان رب ] - روفاك
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 همعنو انديس تايه رثكا امو _ يدمألا

 اهمظعاام لب . انديس تابه ربك !ام . معن  هيوبيس
 ركب ابا اي غلابت ال  روفاك
 ينتلا ”تبهو ام « انديساي « ةغلابم لك ضحدي  هيوببس
 هللاو ىلب  يدمألا

 نم رثك | يبنتلا بهو دق ةلودلا فيس يبارعالا بسحن امو  هيوبيس
 هيوؤن ةميخ

 ؟!: هيوسشس ةم"العلا لوقي اذام  روفاك

 ىلع ماقاو « اهتمرب اراد  ينتملل ىلخا دق ًاروفاك كلملا نا لوقا  هيوبيس

 مدخلا نم ًاشيج هتمدخ

 هيلا لمحو هيلع علخ* ام ادع  يددلا

 ؟! تلعف اهف هيأر نع كملب امو ..«  روفاك

 م ع ١ 3 هيل وبيس :ميال . هتافصب رورغم « هتاذل بحم « انديساب « لحرلا اذه هب

 ريثكلا ىلع ركشي الو « ليلقلاب

 ىلع مايالا تدقا -دةعقأو انبلا جورسكلا هل ١ !كلكيأ وع بتفيوقاك

 انع هءاطقنا

 اذه اندم يدي نيب لوفشلا ىلع مزاع ينتلا نا تءع مج اك 5



 ناسخ و ةتس ةنس يوت ىتح العفو أمسا ناطللا يتبدقو . يبعفلا احلا دامو ناك

 ( ًاعاحش « ةسايسلايف ةيهاد روفاك ناك دقلو . ةنس نوتسو سه هرمعو ةئمالثو

 . ًاعم نييمطافااو نييساسلا ةقادع سسكي نا هئاهدب عاطتسا .ايكح

 ايف ماقاف ةئامالثو نيعب راو تس ةنبم فصتنم يف رصم مدق دقف ينتملا اما

 .. لاقل ني ةنس ادا وز اع ل يتلمس وتس عا

 . نيفورتملا ءارعشلاو نيوذللا نم ةبخن هيف يرنل روفاك رصق لخدنو
 . ' ًاحيبص همالغ بطاخم أ روفاك عمسن انلوخد ىدلو

 لوالا نشأ

 ؟! هيلا انلسرا ام در نيح "يبمرلا ركب وبا لاق امو  روفاك

 دين كالإ » : ىلامت هللا لوق يالوم ىلا لقنا نأ يلا بلط  حببص

 ٠ « نيعتسن كابإو

 تاواسلا يف ام هل » هناحمس هللا لوق ةيلا لقنتو « لاملاب دوءت وج ف

 ثم كلمغال ًاروذاك نا كردي هلعلف . « ىرثلا تحن امو اهنسب امو ضرالا يف امو

 . هلل لاملاو كلملا ناو

 |[ جرخم ] يالولل ةعاطلا  حيبص

 رفعج انريزو يأر يردا امو .. اذه يبلئانلا نإ ةفنأيبجعتال  روفاك
 0 تارفلا نب
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 سماخلا لضفلا

 ًاقارف هققرافمب هل حمسي نل ةلودلا فيس ناب ًانقوم بيطلا وبا ناك دقل
 هتن يف ناب لعام اذا ةب شط دق ةلودلا فيس نا هرلخ يف راد دقل لب . اليوط

 فيس نراك عاطقا ىلا ليحرلا يف هناذئتسا لصف كلذلو « هتبحص نم رارفلا
 باح نم جرخمي داك ام هنا ريغ . نامنلا ةرعم يحاون ىدحا يف هايا هعطقا دق ةلودلا

 امو . ابسافنا هتلحار درتست امير الا حانريال « ةداوه كود ريسلا *زغي ذخا ىتح
 ناك قشمد هغوابب ذا « انُمآ اهيف هلاحر طحو قشمد غلب ىتح لاحلا كلت ىلع لاز
 يعي داك ام يذلا « يديشخالا روفاك ةكلمب يلا, ةلودلا فيس ةكلمت نم لقتنا دق

 . ةرملا ولت .ةرملا هيلا هبلظي لسرا ىتح ماشلا يف هدوجوب

 روفاك ماد امو « روفاك ىدل ريصق ريغ ًانمز ثبا دق بيطلا وبا ماد امو

 زجوم ءين داربا نم نا دب الف « بيطلا يبا ةايح يفاززب دق نيضخش دحا وه
 0 . نهكنلا رعاشلا عم هرضق لوخد ىلع نوابقم نحنو « هتايح نع

 جفط نب دمحم دوسا ىلوم ناك ًاروفاك نا خيراتلا بتك يف ءاج دقل
 ءاسقوو هقتعا مث أ رانيد رشثع ةيناثب رصم يف ءابحولا دحا نم هارئشا « ديثخالا

 « ريبدتلا نيسحو لقعلاو مزحلا هنم ىأر امدنعو . داوقلا رامك نم هلعح ىتح

 ةلود فيسو 'قئار نبا ةبراحمل هلسراو ةيديشخالا شويحلا ةدابق هالو
 . هدعب نم

 « روجونا » « ديثخالا نبال ةميلا روفاك ذخا ديشخالا يفوت امدنعو

 ىدل روفاك ىعشس « روجونا » ةافو دعبو . ةئامالثو نيعبر!و عست ةنس يفوت يذلا

 ًاروفاك نا الا . ديدخالا يناثلا نبالا ؛ "يلع ةيلوت يف حجنو « هلل عيطلا ةفيلحلا
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 هرعاش دهب رعشب لات الف

 ممسلا دمجأ“ ىتحلوقلا دسفأ” دق

 ..؟! نادرو لابام نكل - فيس

 ريمالا اهيا « ينتلا ًادجاو هبسحاال - سارف وبا
 اذه لثم نظن هلو - في.

 | نادرو لخدي ]

 كءارو ام فم

 هعاطقا يلا جرخ « ريمالا اها «بيطلا وبا نادرو

 هحورخ 'تقو نع تلأَس له - فيس
 . ريحا اذه يف باترم ينا الا . مويلا حابص هلزنم رداغ هنا ليق - نادرو

 5 حلو - فيس

 نا « صمح ىلا قيرطلا يف نيملا يأر هآر نمت ”تداع ينأل نادرو
 ريمالا ثدل نم هحورخ روف ءابهشلا رداغ دق ناك ينتملا

 ؟! لوقت ىذلا ام - فيس

 ريمالا اها «لوقلا اذه ةحصب' اثر ينا:ت نادرو

 0 0 0 ب3
 هملآ ملو بيطلا يبا ربخ عالطتسال هسفنب ةلودلا فيس بهذيو سلجلا دقع

 [ ٠ دب الا ىلا هبحاص دقف دق هناي لعلا
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 مدن ىغولا ىبقع ىلع نيميلا ىبقع دن مىغولا ىف :
 مسقلا كمادقإ“ يف كديزب اذام

 هدعاو و ا 3 :

 مي ةم داعمملا يف كنا ةلدام 5

 ْ هيتعاف تيقعت نادت

 لكلا هدنع ىسنتب ر غلا نم, ىتف 0-0-0-7

 3 با ْ '

 32 ا هلا هوت" دارضلا لاط اذافويسلا لك

 ةديصقلا ةياهن ىلا زج [ لاغشناب ] - فيس

 :  يرماسلا

 بفع ١ هتارسغ .تنأ نوع# ميغ

 ممن هسيجو يف هيرو 0
 مهموسج : مهيف ام تبثا .تراكف

 مزهنت جاؤرالاو كأآوح نطقس

 ' ابتعاط مورلا ءامد كيل قلا

 هديل رشا تر 0-0-

 السامري  :

 ومتخ' ادي ماخساب ماركلا نا 00 0 ' دا

 - امج



 يدي ف ربشم

 هرصنب ريمالا هللا ديا  سارف وبا
 ةبولملا بيطلا يبا ”لاوقا لاجرلا يف ”ةساملا تراثا ؟<يلو._,فبس

 فيس ضراعي ناب هكيلم دنع قيرطبلا مسق ريمآلا ركذي له  يبارافلا

 ؟! .ددنملاب رخذي شدجب قيرطلا يف ةلودلا

 بيضعلا مولا كاذ نك ذيال: نم  يرماسلا

 جولعلا ىلع هانزرحا يذلا نيبلا رصنلا كاذ لب  سارف وبا

 روضحلا نع فكع دق بطلا يلا لابام « نكل فيس

 ةديدج ةيقر دادعإب كمبنم هلعل - سارف وبا
 ابف هرا مل لاي ثالث تضقنا دقل هتان نا

 ٍتأو ٍتيطلا“ينا ءارو :ضضما [ نادرو لنسخ ديف قفصي | - فيس
 . هريخن

 [ جرخم ] يمال ةعاطلا نادرو
 هايا انعمسي ًائيش لاق نم كنيب سيلأ فيس
 ؟! مدرتم نم بيطلا وبا رداغ لهو  يبارافلا
 قيرطبلا ثداخ يف بيطلا وبا لاق ا نذا أ 2| يياشا تح

3 
 0 هدعوبو

 ريمالا اهبا ًانسح  يرماسلا
 : .. نيميلا ىبقع - فيس

 ىلع تلاز امو . همظن نم ينلصو ام رخآ يه ةديصقلا هذه  يرماسلا

 - لحسشلا ف نتودت ل قرولا
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 انقلاو عردلا عطقي الام مّن

 مداصي ال نم لاطبالا نم رفو

 فقاوا كش توللايف امو تفقو

 مثان وهو يدرلا نفج يف كنأك
 ةعزه: ىلك لاطبالا كب *ردت

 مساب كرفثو حاّضو كبجوو

 ىلع نيتيبلا ”يزحع قسسييبطت نيطلا يبا ىلع ”تركفا نأ 'ركدفلا + فيس

 اهيردص

 يلا رات تقم مسالا ىلا كلا توي ديا  نراملا

 . هيلع بيطلا
 امجفم ًائاصإ !ةدرا ناك دقلي بفيس

 ؟! بيطلا يبا "درو ريمالا دقن أرقاأ  يرماسلا

 ةديصقلا نم أرقت نا لضفا - فيس
 يفلالا ايبا انسخ - يرماسلا

 : يرماسلا

 ةخ ”نلقلا لع مهيحانح دي

 مداوقلاو اهتحت يناوحلتا تومت<١ 00
 هريس اة زاه اكمام ”قيساو

 مزاه كرشا ديحوتاا كنكلو

 .ء ريمالا اهمأ  هيولاخ نبا

 فيسلاو يدمقم نع بئا داكأل هللاو يناف « جرفلا ابا « يفك - فيس

 اكل



 ظ هتاف قانا هريس اةييرط
 مارب عنلاو ةيلعللاب نيدلا لع

 هنذخا ءيث لك يلايالا ”تيفت“

 !ّ ابمده سورلاو مؤرلا يبحر 8 و

 متاعدو ا اسإ .رشفلا اذو

 ! مورلاو سورلا  هيولا> نبا
 . جرفلا ابا « لكأ ... هيولاخ نبا اي ءادعالا مهنا فيس

 - يرمماسلا

 مناك ديدحلا. نورج كوتا

 متاوق نول ام دايجي اورس

 هفح زبرغلاوضرالا قرش سيمخ
 مزامز هثم ءازوحلا :نذا يفو

 ةمأ"و نسل لك هيف مسحت
 مجارتلا الا بإب مهفت اف

 عئارلا فداصلا فصوللاب - فيس

 بيصعلا مويلا كاذ دشا كاك ام  سارف وبا

 ادويشم ًاموي ناك دقل . هللاو ىلب - فيس

 6 - يرماسلا

 ه ران شغلا باوذ ”تقو هللؤ

 مررابضأ وا رباص الا قبب مف
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 ءادغنإلا ةيذا نِيَغ ةيذا ىلا طق تيعس امو رس

 ملا يف جرفلا ابا أرقإ - فيس
 ينتملا « ”ريمالا رك ذيام رثك ١ ام  ةيَولاَخ نبا

 ىركذ يف بيطلا يلا ةذيصق « زيمالا اهءا « يراطأن ماما - يرماسلا

 ثدحلا ءانب

 ةعشا يف ”يرظاوخل التت فورظلا نأكل و « هتددوام هنلاو اذه :ناتغيس
 ءابضلا نم

 ةرماعلا ةديصقلا ةذبه تاما ا فنس

 : يرماسلا

 مئازيلا ينأت مزعلا لها ردق ىلع
 مراكحملا:ماركلا ردق ىلعينأتو

 اه اخص ريغصلا نيع يف مظعتو

 مئاظعلا مظعلا نيع يف رفصتو

 ةمه شحلا ةلودلا فيس فلكي

 مراضحلا شويحلا هنعتزجعدقو ٠

 ظ يوتا هياكل اكيقلل قسيلا »له
 مئاهغلا ناسا يأ ىلصعتو

 ١ ,انقلا عرقت انةلاو ىلعأف اهانب

 مطالبتم املوح .ايانلا جومو
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 هب هوفأ ام ىنعم هنم اوفرعيف

 مهقطنمل اولاتحا دق موق نيب ؟

 اوعبط مهمارعا ىلع موق نيبو

 ا وعم يذلا ضعب 00

1 

 : و تبدغ لا

 ! حقلا ير عالأل - فس

 دحأ ماليأ تدصقام هللاو الف . لضافلا بدؤلا اهنا ةرذعم فيس

 #0 ًافيرش ًايدح سنيال « هيولخ نإ اي ؛تنيمالا

 ىوقتلاب الا يمجعا ىلع يبرما لضفال فيم
 تاياغلا نرع مالسالا هزت دق « يرمعل « لدعلا اذه  يسرافلا

 ضرالا ءاحر ا يف سانلا هقنتعاف قمل نلنريدلا هنا تيثاو ؛ ةينافلا

 هلوقب ًاباحعا الا رامل يّمحت ناك ام - فيد

 هقلخ لسمو ريمالا قدص يف نيز ينلخاد. ال هيولاخ نبا
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 تركذ يتلا ةديصقلاب يناطيش ينءاج ىتح متركلا سلجلا ضفني

 راّمع اي ابعامسب بغرن - فيس
 6... ريمالا اهما ةمارك و اح  رامع

 نموا زعتسملا نم تيقل اذام

 اوعدتا يذلا اذه موحن سايق
 املنوكي اركي ةيقاق ”ثلق نا

 اوعرذ واهوساقيذلا فالخ ينعم

 ىصتم ريغ اذهو "تنحل اولاق

 عقتري سبل اذهو ضفخ كاذو

 قمح نم هللادبع نيب اوضرحو
 عجولاو برضلا لاطف ديز نيبو

 مهءاوج ايف ةدحاو تلقف

 عطقنت زاجالاب لوقلا :رثك و

 اوذخف عل ًاحورشيلوق لكام

 يبرو تفصنا دقلف . رامعاب هللا هللأ - فيس

 كا

 اوذخف ميل ًاحورشميلوق لكام

 اوعدف اوفرعت ملامو نوفر عتام

 اوذغ نذلا موقلا ىلا ريصي ىتح
 معتحب لوسقلاو هب تا ا

 أها ب



 يوحنلا

 فنلا يف سفنا ةايحلا ديذلو

 ىخاو "لع" نا. نمىبشاو. س
 ماه فا لاق خيتلا اذاو

 فضلا اناو ةانع ةزح

 ١ بابشو ةيسحص شيلا ةلآ

 ىلتو ءرببلا رع انييلو اذاف

 يشي نع ان درس راوي

 الخي ناك اهدوج تيلايف اي

 . ريالا اناكشإ رتل“ لارا تين رك وبا
 نجيشام ينتكلا لول ساو وبأ
 ينالكلا رام ابف .. هنحش نع كيل نيس مالا حمس وأ  هيولاخ نبا

 ريمالا اهم يتلا ةغالا ين هشقانن « ”يعالا

 رعش معما نا لْضفا -

 ريمالل أرقا له - يرماسلا
 ؟! ديدج مظن هيدل نم كنب انف - فس

 .6 هللاو - شارف وبا
 الثم ع رام رغاشلا فم

 ةلصب رعشلا للا +اتمتالا -بللل ةديضف: الأ "ثملظنام ”زيمالا انآدّللا لأ نامع

 هئاعماب تّمست ناو

 اذه صجخفع -د فيس

 د ايو نيالا ريثالا سلع مهمض نيذلا ةاحنلا ضعب ينقمحا دقل  رامع

 ب 85١ج



 ماللا يف .نودم داقتنا ىلع بيطلا ينا در أرقا [ يرماسال ] - فيس

 ريمالا اهما يترطظان مما هنا يرماشلا
 أرقإ - فيس

 1 - يرمماسلا

 يلق تنباع ام رذقب تاكو

 "أ سل تاك مالك هضراتمف

 لوعبلا سيرم ءاسنلا ةلزنم

 يت ماين لا ف جيسي يبو
 لف لل راثرلا حانتحا اذا

 .. ريمالا اهما نكلو  هيولاخ نبا

 د ايغيتنأ

 انيرعا هب ًابيشن ىطاعت نم

 ةالض هفقبرط يف لد نمو ه

 !! ريمالا اهنا  يماسلا

 لوقلا اذه ىركذ نا 'مدلعأو . باطحلا ةبح ”تلدب دق ينا ”لعأ - فيس

 دعب لمدني ال ًاحرج ةيف *ىتت

 ريمالا ةقيقش امل روفغملا» بيطلا يبا: ةيزعت اهنا  يرماسلا

 تايبا ةعضب أرقإ [ دورشب ] - فيس

 *النض "كاققي نط يف ةلدا فو ٠
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 ةئيه.موقللزةلويلا ةيفينمل كمإ
 ليطاب كلهبو قح اهب شيعي

 ..هليمالا اهنا نترك وبا

 رعشلا اذه نا ابعلطم يتلا تايبالا فاكلا يف أرقإ مث - فيس

 | لجسلا يف بتلقي | ريءالا اها ًانسح  يرماسلا

 ىلع الا هدسحا الف بيطلا ابا دسحا نا « ريمالا اهما هللاو - سارف وبا

 كدنع هل ةناكم

 ديري نم عمسيلو . أرقأ - فيس

 [ أرقي ] - يراسلا

 كلم ةقلا يف رعشلا اذه نا

 ابتنم انف رمح رلا لددع

 دسار للا ع ف

 كلذ اح نك اعراس
 دقني ريمالا حمسي له  هيولاخ نبا

 ليقع دقتلا لوح بيطلا يبأل اتايبا عمسن نإب انبدؤم حمي لهو فيس

 ؟! .دقتن نأ

 ريمالا اهما 6 كل سمالا- هيولاخ نبا

 س-ا685 كأ



 . ةرثاوتملا كتاراثا كلذب

 «هبشلالك ًاباشم ًالوق درؤا نان حمستلو « هامعاي ةيناث كوفع  سارف وبا
 كاذ دعب -يرذاع كلعلو « ىنتملا لوقل

 سابا القيت ام ترعا قاو دالا هيو نا

 سيقلا ءىرما.جهن جسهن .دق !ينتملا نا.يف ريمالا اها .بيرال - نسارف وبا

 : هلوق يف

 دازو دأ دس و دا حو افا

 لضفأو داعو داقو داذو

 ءاوعلا كاذ نم زاحعالا اذه ىّناو  هيولاخ نبا

 هيولاخ نا اب كماظا ام فيس

 : لوقي ٍتيطلا ابا ”تمعس ينا لوقا يالوم نم ةزاجاب  يبارافلا
 رفاح ىلع رفاح مقو امبرو « ةداج رعشلا امنا

 لوقعم قطنم اذهو. فيس
 . .ريمالا حمسي ول  هيولاخ نبا
 تالك نم ةلك لك تحت هنيودت ”تبلطام أرقث [ يرماسلا يلا ] فيس

 كاذ بيطلا يبا تيب

 ريمالا' اهما اتسح - يرغاسلا

 يبأل تقتح دق نوكا نا ينكي ذا . لمفت نأ يدجبال نكل - فيس
 ةلك ةلك تبلا يناعم بيطلا

 ؟! كلذ لك لجرلا قحتسي له ىرت  هيولخ نإ

 ب © ب



 لجو يف مورلاو لزه يف نحنف

 لفت ةيف رس اوت لقش ين.رللاو
 اردصدقويرعش يف كدحب تيدان

 لحتنم ريخ يف لحتنم ريخاي
 هقاوع تونك كيتع لعل

 للعلا ماسحالا تحنص اطعرف

 هللا هللا كف

 ا ىرماسأا

 هنفلكت”ال مح كماح نأل
 لحكلاك نينيعلا ف لّجكَتلا سيل

 رمت 1و نعد كارلا كلا

 ايش ءالاو دعو الو لاطم الو

 دا لاس ”لغ لما ”عطقا من "لقأ

 لص رس ةذدا لّضفت ”شبأ "شه دزإ

 حم ًءاوع عسا هللاو ينأكل | ًاكحاض ]  هيولاخ نبا

 ءاوعلا ديلقت نع ىتح محح مل ينتملاو  سارف وبا
 ماهتا نع كفنتال كناف « سارف انا اب ينضفت داكتا كنا - ةلودلا فيس

 ةقرسلا» لجرلا

 نودركذا «انلَّحرا ًالوق عمسا امدنع ينا . ريمالا اهما كوفع  سارف وبا

 يبتنتو ةقورسم بيطلا يبا لاوقا لكنا ةدحاو:ةمفد نذا لق فيس
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 نرامزلا .نارتقا مدع وبه « ناعسا معا ىلع رخآ ليلادو  يسرافلا

 لجرلا سئب وا سما وا ًادغ لجرلا معن لاقي الف ... لامفالا .رئاسكح اهب

 لوقلا اذه محفم فيس

 ؛لامفالا صئاصخ نم ف*رصتااو « نيفرصنم ريغ اهنا مث  يسرافلا

 ءامسالا ىلع لخدت ماللاو «مالغلا سئبل ًارمع ناو لجرلا معنا اديز نا لاقي دقف

 .. م يصالا لعفلا ىلع لخدت الو

 ىراجتال ةخللا يف ةححل هللا و كناف « ىلع ابا تفلس  فبس

 ريمالا ءانثل ركشلا  يسرافلا

 ةديصقلا ةءارق جرفلا الك آنا يناس

 : يرانا

 انيدلو يمايا ىهدش م7 كف

 ل الو باص لع تلصخ ا

 هيراضمنمالا ركذلا” بيسك أ ال

 لدتعم بعكلا مصا انس نم وا

 هبسبهاوم يف يل هب ريمالا داج

 للطلب عرالا يناسك واهنارت
 يتف رعم هللا دبع نب يلع نمو

 يلمكك وا هللا دعك نف هلمح

 كلمنعضرالاهجوونامزلا قاض
 ليجلاو لبسلاءلمو نامزلا ءمله

 هنا تف



 رافع هل مطلب ةيابإ نا قشياملأ ؟نالمدبل اني
 سكب_ ةلك ونص - يسرافلا

 ءيسأ نا ةفاحم « ييلاوقا يف اهتعضو نا ردن ناتاك - فيس

 . املامتسا

 ريمالا اها « ليوط لدج نيتلكلا نيتاه لوح  هيولاخ نبا

 انه ايد لأ لع ىأ لا بعزاء ةلوللا فيس

 نراعسا (منا نولوقي نييف وكلا نا وه نيتيلكلا 00 تاآلثثا  يسرافلا

 اهتيلعفب كويرصبلا لوقي انب

 نوك ا« يسرافلا يلع وبا نوكي نيقيرفلا يا يف - فيس
 نييفوكلا لوقب عنتقلل يناو . . ريمالل ركشلا  يسرافلا

 ل ا ير
 معذب ديزام لوقت برعلاف . ةديدع دهاوش يف (همدقلل يف - يسرافلا

 : لاق هنع هللا يضر تباث نب ناسحو . لجرلا

 هنتي فلو راجلا ممنب ”تسلأ

 امدعمو ريثك لام اذفرعلا يذل

 ليع امث . ريعلا سب ىلع ريسلا معن : هلوق ءاحصفلا دحا نع لقن“ دقلو

 . هيلع رحلا فرحا لوخد « نيعسا اهنوكب داقتعالا ىلا يب

 حيحص اذه - فيس

 لخديال وهو ةليسلع ءادنلا فرح لوخد يه « ىرخا ةحح  يسرافلا

 : ريصنلا معنابو ىلولا مهنا : لاقي .. ءاعمالا ىلع الا

 حيحص - فيس

 ها © ©



 : دومعلا لجسلا يف أرقي يرماسلا جرفلا ابا عمسنف سلجلا لخدن

 بحع يتربع نممهلو ىونااوكشا
 للى وس واااو نك نك

 لما ىلع قاتشم ةبابص امو
 ليا الب قابتشك .ءاقللا نم

 هبهقارا ا: يل لقا رحملاف

 لبلا نم يفوخ امث قيرغلا انا
 اسجل يمايا ةديم تقذ دق

 لسع الو باص ىلع تلصح ان

 .تيلا اذه رسفي نا ةتان نبا ةم“العلل له  ةلودلا فيس

 غارفلاب هتايح تفصي بيطلا ايا مجسأل يناو . ريمالا اهبا لجأ - هتان نإ
 . ءاخرلا يف ةداعسلاب رعش وه الو « ةدشلاب نحلا يف رعش وه الف ؛ ةحومط مظعل

 . بيطلا يبا تيب تيبلا معنو

 اموانتطرو تبق كنأ ىرا يكل . فاو تايحا قا ناتيس

 : تطاروت

 حصفاو ريمالا لضفت ول هتان نا

 رثكحا نوكأ يكلو ؛ ىلع يبا ىلا هب هجوتا لاؤسب حصفأ”- فيس

 ' . ىسرافلا « فيضا < ءردقل ًافامنأ

 ريمالا ينينعي له يسرافلا

 دفلا يوذللا « يسرافلا يلع ابا ينعا .. معن - فيس

 يليا ريمالا ردقت يفر دي - يسرافلا
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 حيدلا ءارو ارتتسم ابثفني ةبهال تاثفن نم « هدئاصق واخت نا ردانلا نم لء> يذلا
 نيذه يف ندساحلا ديك نم هب ملا ام لمحاو نّمض دق هلغاو « ًاروظ ءاثرلاو ةراث

 : ةلودلا فيس ةدلاو اهم يثر يتلا ةديصقلا نم نيتيبلا

 ىدح ءازرالاب رهدلا ينامر

 لاهسن لرم ءاشغ يف يداؤوف

 ماس ينتشتاصا اذا ”ترصف

 لاقتلا لع لا_تفلا تركت

 زاحام هنكل . ماركلا ربص مدقحو مهسد ىلع ربصي كاك بيطلا ابا نأ ديب

 فيس عم هتماقا لالخ تثدح دقل ... لاعنلاب راج هتما رك أطوت نا هرطاخ يف

 نمريثك يف حواف هوفص تردك و هشيع يبالا رعاشلا ىلع تصفن ةنج روما ةلودلا

 دهعنب الا هيحاص ةقرافم ىلع ممصي مل هنا الا . قارفلاب ددهو ىوكشلاب هدئاصق

 . يم يذلا عورما لكشلا ىلع هحرج ثداح

 عوققو لاّمحاب راعشتسا يذل ىدص هسفن يف كرتي مل ثداحلا ناك اذاو

 دادعالا يف ديدشلا ممكتلا مزتعا م « ليحرلا مزتعا دقف « ءاضرتسا وا ةحلاصم

 ىلا ةلودلا فيس كر امدنعف . همزع ذيفنت ىلا هنود فقت دق روما نم ًامسحت « هل

 نم ةيحأن يف مايا هعطقا دق ةلودلا فينس ناك عاطقا ىلا هباهدب رئست « ةعحر ريغ

 . كاعنلا ةرعم يحاون

 لعن نا نود « ةلودلا فيس رصق يف دقعنا سلجم ىلع نوابقم نحن اهو
 لخدن ذاو . هقبس يذلا سلجلاو سلجلا اذه داقعنا نيب تضقتا يتلا ةدملا قيقدتلاب

 وباو هيولاخ نبا ؛ نافورعاا .هامزالم هب طوح هردص يف ةلودلا فيس ىرن سلخلا

 يوذللابيطلا يباو يسرافلا يلع يباو هتابن نبا لثم « نورخآ ءادعو ءابدا مث « رذ
 . يمانلا سامعلا وباو يبارافلاو
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 نييلف. فر كليف ابههشا
 0 ض 2 شق

 ريزعلا تناو وجرأل يناؤ « بيطلا ابا اب كتهمدب عرسا ام هلل فيس
 لمي دبع ىلع هلدست راين نيتيبلا نه كلاحترا روكي الا « فناحلا

 حوفسلا مدلا اذه ليزا ناب ريمالا حمسي له  ينتلا

 كسبجو ىلع هرا ل وأ تدنمت - فيس

 ريمالا اهبا يبلق يف حرحلا - .يببنتملا

 لوززنلا ىلع ًامغرم ينارا نكل . بيطلا ابا ان كمالك مقو دشا ام - فيس

 . كبايغ لوطي الا لمآ امنا .. باهذلاب كنغر َدْنَع

 عادولا  ينتلا

 نإ وحن اهقلطي ءاردش ةرظن لمهب الو هجولا مبحتم بيطلا وبا جرختو )

 . ( ريغملا ينادمحلاو هيولاخ

 0ك 9 4

 يبا سءث تفسكتف. ةلؤدلا فيس اودطاخناةنذلا ةاندالاو ءارعشلا كئلؤا

 ل ؟ مدع انوإ يسلط ف ناوي اًوناك « مركذ هتهان تدمخاو عبهوجن بيللا

 . هبحاص نيبو هنيبام داسفا ف الو هب عينشتلاو همذايف ًادبح نولأي

 مالا « موي لك .ةسقجالتملا .تانيطلا ىقلتي بيطلا يبا ساسحا ناك دقاو
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 سارفبابا زصقتلف ( رثأت ) - فيس

 بت ىنتلا

 مذ“ يبنلا لها" يف قراعلا نا

 دقل . ثدح يذلا اذه يرطاخ يف زاجام بيطلا ابا اي هللاو :ةلودلا فيس

 ؟ ! راذتعالا ىلع ينديرت لبف . ءىراط فراظ هعنص

 ريمالا ءاقب هللا لاطا  ينتلا

 انت ذر قرا ب
 . ريمالالاها ان ينتلا

 م "ندا . لاعت - فيس

 ل (هيياج ىلا .هملجي مث ةلودلا فيس هقتاعيف ينتلا بزتقيو )
 يدنع كتلزنع ملع تناو بيطلا ابا اي كيلا رذتعا - فيس

 ريمالا اهما كوبفع  ينتملا

 بيطلا يبا يلا رذتعأل ينا  سارف وبا
 راذتعالاب ريمالا عم. كرتشأو  ه.ولاخ نا

 بيطلا يبأل فرصي نا اننزاخ غلبت ( نادرو لخديف قئفصي ) - فيس
 - رادشف نفلا

 هد ريع لا هنا ىلا

 ( نادرو جرخ لب رش. افلاام دل خوب 3 قي
 ة..ىنتلا

 غن وييسام كيناند 0

 200 اك اشاةسجاع
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 لفطتلا اهبا توكسلا كل نآ دقل - ىنتللا

 ؟ كمالك هجوم يلا  هيولاخ نا

 ةيزوخ كلصأو يمحعا الا تنا امو ةغللا كسفن محقت - ينتملا

 .. هيفسلا اها  هيولاخ نا

 حاحقالا برعلا ةغل ىلع لواطتاو كل امو  ينتملا

 | هدي يف ناك ريبك حاتفم ينتلا يرب « ًابضغ زيمتب وهو ]  هيولخ نإ
 رتثالا باذكلا اهما

 سصمالا تبسحام | يمادلا ةباصالا لراكع نع ندد عفري وهو |  ينتلا

 دلل اذهانا

 .. ريمالا اهما « كلذ عمو  ينتلا

 اندساح لاق امك ةرس ناك نا

 مل مكاضرا اذا حرحجل اه

 رفيف لجخلا .داقني نا رشالا اذه ىبأيو  هيولخ نإ
 هتاقرش.:دازيا ؛نعتوكسلا ىأيو: ئءاؤف.وبا

 قورسم هلوقي لوق لك  هيولاخ نبا

 ظ رت نوقالا اهل ريب يتلا

 راّتشب لوق نم اذه فرسي ملأ شارف وبا

 مكح“ رو ينجن ناب ميذر اذا

 رحضال وئوكش الفةاشولا:لوق

 غ6 1١-



 : ينتملا

 اوردق دقو موقنع َتلَّحَرَت اذا

 مم نولحا راف مهرافت الا

 ل

 محع الو برع" ال كدنع زوجن
 هرظانب اينذلا يخا عافتنا امو

 لظلاو راونالا هدنع توتسا اذا

 يلجعلا لوبم نع اذه قراش تنألو . كل ما ال « تكسا  سارف وبا

 : لوقي يذلا

 ةلظو رون: نيو زيما ملاذا

 لكبيطابو روز نرانيعلاف ينيعب

 ريمالا اهما هللاو يا  هيولاخ نبا

 : لئاقلا ةرم" يبا نب دمحأل هلثمو ب سارف وبا
 ىرب ام هنيعب كردي مل ءرملا اذا

 ءارضبلاو ىمعلا نيب قرفلا اف

 لوقي يتلا ةككفلا ةخالا نم « ةعيفرلا تيباا اذه ةغل ناو .هيولاخ نبا

 . هرعش اهم اذه

- 



 نقلاو 8 دف او ا بضاوقل

 نا انا درذلا

 : كح ايبا . ريمالا وُصْفم
06 

 نا ,  هيولاخ ىلب او عب هنأ هلل رسلاو 6 ة:نس 4ق

 - ينتلا

 هرخثبو ْ 1 ١ ا مركلا

 > ..ع انأ كوملطت

 رش نع ل ظ : . : ظ

 ايرثلا انا 1 ا ناذو اررثل بجيش 3ق ابيل مرسلا

 : اهما  هيولاخ : 31 .. قرحعتم

 ل 3
 وأ 07 : سما نا ْ 7

 0 انقلخا ناك ام

 لآ رش تراي داللا ل و دفلخ.-.ال

 انتالا دس 8 دام تانك مصيأ 7
 دام رشو 3 5

2 

 3 2 نأ 8

9 
 ةلح يبيضتفت .ى ونلا يرا ب 1 ها ا ظ /

 اه الشمال م.-رلا هداك ولا

 نا  هيولاخ 1 يردن الو 2 | ظ لحت
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 ١ لواط هك

 أ ونتلا

 مصتخو اهارج قلخلا ربسيو

 يحض هلبج يف هدم لهاجو

 ْ ةزراب ثيللا بوين ترظن اذا

 هب نيلفححلا نيب ”ترسفهرمو
 مطتلي توملا جومو ”تبرض ىتح

 يل دبشت ءاديبلاو ليالاو ليملاف
 لقلاو ساطرقلاوحمرلاو فيسلاو

 كسفن تفصو اذا ريمالل تيقبا اذام . حمقولا اهبا ال  سارف وبا

 . اذه لكب

 مظعلا ةلودلا فيسل تيقبا اذام « معن  هيولاخ نا

 هزئاوج ذخأتو كريع مالك نم هقرست ام ريمالا حدمت مث  سارف وبا

 كب ريمالا عادخنا لوطي ناو - هيولخ نإ
 . ؟! يعحنلا دوسالا نب مثيلا لوق نم اذه تقرس اما  سارف وبا

 انه دوسالا نبا لوق طا ريمالا اهما داكا  هيولاخ نا

 : ةوسالا:لاقدتل بوارفروبا

 هتعطق دق همم م يتاذاعا

 بئاه ريغ ًانك انس شوحو فيلا

 ات

 ضيا يسيح اء ريع



 تبلا اذه ظفحا ينا . ىلب ىلب  هوولاخ نا

 : ينتلا

 هيفسلا لوقلا ادهم ينينعمت له شارف وبا

 .. ريمالا اهنأ  ينتلا

 لها ضارعا ذخأت ىتح ةدنكن يداي كنا” نم: تناوان نارفاوبا

 هسلجمب ريمالا

 + وتدل

 ينذا ىلإ ىمعالا رظن يذلا انا

 . يناسل

 صوبمعللا ىبسنا نيستا مياوكم تازف ايل

 ,. تماص يتطنب, يناسبل . ينتلا

 : ديعلا نب ةورع نب ورمع لاف «:زيمالا اهعا « ىنعللا اده يف شارف وبا

 تلكذشا امتاذآلا قرط يف ”تذيسوا

 اعادباو ابارغإ ”تزهظاؤ 6 رفد
5 7 2 2 

 هب ثتصصخح زاحعاب نايس ىلح

 اءاعسا دارنا "يصلاو يمعا

 دبملا نبا نع اذه ظفاح ينا . ريالا اهيا. ءبهللاو لأ هيولخب نا
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 ةلودلا فيس ةرضخ يف اذه لوق ىلع رنا « حقولا اهما  هيولاخ نبا
 .. ريمالا اها  ينتلا

 لكد نا ديرا - فيس

 مق

 ملك هللا قلخ نسجا ناكف

 رفظ هتمع يذلا ودملا ت'وفآ

 مهن هيط يف فسا هّنيط يف

 اممزاي سيل ايش كسفن تمزلا
 مسع الو ضرا مهءراويال نا

 ابره ىنثناف ةثدح :كيفراانلكا

 مسمحلا ..هراثا يب كب "تّفرصت

 1 كرتعم لكح يف مبمزه كيلع
 اويل اذا راع مهب كيلع امو

 كيلا ا ولاة سائلا لتعا ١
 محلاومصحلا تناو ماصخلا كيف ا

 اذه اما . ماتهالا بحويام لاقام لك يف وأ مل... ريمالا ادع خلا ةؤسوبا

 لتيع*دل الوق هب خسم دقف « ركألا تببلا

 ( ًامهفتسم سارف يبا يلا رظني ) - في

 : لبعد لاقدقل - سارف وبا

 تورطت د نات حرا سلو

 ه:98 < لفل



 ةيسس
 سولحلاب نذأي ريمالا ”تععسام - سارف وبا

 !! ريمالا اهءا [ ةلودلا فيس ىلا ]  يبنتملا

 ايش "تلق له [ دوربب ] - فيس
 .. ريمالا اهنا نكل - ىبنتملا

 ةسايكلا نا ٌريغ : ناذئتسا" نود سولخلاّْقح كءاطعا ركناال _ بفيس

 هيلا كوعدن ىتح راظننالا كيضتقفت

 دحلا اذه

 الش "تلق له - فيس

 ريمالا:اهنا ”ترلق اذ يتتلل
 ا ثذإ - فيس

 [.ٍلوقيو اقرو جرخمب ]  يبتلا

 مش هبلق نم هابلق رسحاو
 مقس هدنع لاح و يمسح نمو

 يدسج قرب دق ًابح ممكأ يلام
 ممالا ةلودلا فيس بح يعدتو

 هن رضحم بح انعمجت ناك نا

 مستقن بحلا .ردقتب انا تيلف

 ةدمغم دنهلا فوبسو هترز دق

 مد فويسلاو هيلا ترظن دقو
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 ادع لثم يف نورتاذامإ_ كتفرش

 وبحب ًاّبض اذه ءارو حلا - سارف وبا

 رذ ونا انخيش لوقي امو - فيس

 ريمالا هما « لوقا الو حلا  رذ وبا

 ْ 3 ميركلا انبدؤمو فيس

 ءاعدالا يف رابغ هل َقْشَيال الخر « ريمالا اما لحرلا فرعا  هيولاخ نبا

 . حضتفيل اليوط ثرال ريغ هاراو . ركملاو

 [ نادرو لخدي ] . باوص ىلع لمل ... [ قارطا دعب ]  ةلودلا فيس

 ريمألا اهمآ « بابلا ىلع بيطلا وبا نادرو
 | كادزو جرخي ]  لخديلف [ سوبعب ] - فيس
 !! هلوقي دق رعش يف هتشقانع ريمالا حمسي له  سارف وبا

 هرعش بسحب مادام « ًارعش لئاق هنا يف نيزنالو: هيولاخ نبا
 ريمالا ىلع ًاطلستم هفاتلا

 . هناسح يف ءىطخل هناو - فيس

 [ ينتلا لخدي ]

 ىلاثلا دسم
 هللا : ةمحرو ريمالا ىلع مالسلا  ينتا

 مالسلا كيلعو | سوبعبب | ب تفيس

500 



 | نادرو لهبم زغ
 يف ىعصي | -ة 32| ف

 1 ديصقلا هذه نم ينكي ب ادنيس

 1 د ا ريمالا اها ناد
 روفل ود مار لا

 تا ئ جرخي ]| ريمالل ةعاطلا ناد
 - و

 رعمألا 0 نيا ىف لينا ىلا تمدارقاو دقت - ةلوللا 9 0
 : ريغ . ةلودلا فيس رعاشم داقتنا ىلع رحت نمآ 15
 ٠ هععم ق اها نع هر ب سارف.وبا

 ١ ةفرحعلا عمسي نيح بضغأا هدواعي دق

 ىلإ اردتم ام انيلا ثيب يتلا ةديصقلا أرقإ |[ يرماسلا ىلا ] - فيس

 ."اتسلحم نم هآلا ريفنَتو هتامامم انظالغا

 [ أرقي ] ب ىرماسلا

 0 يووم او 5 ا
 ذا يلامو هنود ترصب ا تقتشااماذا

 انناسو 1. فاعنلال فاتن

 | حقي ]  هبولخ نبا

 ابك اوكلاو اهردب ابيف # 0
 ابهاو كبسحو ًابوهوم كك كيبلو ًالؤسم كينانح
 ابفاك تنك نا .بذكتاا ءا 1 5 قدتملا|ءازج اذها

 ابئات ءاج نم وحلا لك ندلا 20 1 ا



 . بقعت ًانايبا د*رجتب مهفتي نا ريمالا ىلع ىنمتا  سارف وبا
 | ةءارقلاب ريشي ] - فيس

 كلامتناامسانلا طعأدوحلا اذأ

 كلام انا ام'ساقلا نينطعت الو

 رعيوش ينبض تحت موب لك يفأ

 | حقي ]  هيولعنلا

 :  يرماسلا

 لداع هنع تماص يقطنب يناسل

 [ مر نا
 : يرماسلا

 هين ال نم كادان نم بعتاو

 لك امال نم كاداع نم ظيغاو

 .. ريمالا اها  سارف وبا

 جرفلا 0112

 : يرماسلا

 ينا ريغ مهيأ يّببط هدتلا امو

 لقاعتلا لهاجلا ىلا ضيغب

-” 



 ةدايز  لتقلام تح . كوفاخف

 لسالسلا دارتام تح كوؤاجو

 لوادح كواملاو رح كنأك 5 1

 ! :تيبلا اذه ةعورلاب  يبارافلا

 بيطلا يبا عئاور, ننزا .نيغ, «.كلذ نم ءيث ىلع إما  سازف وبا
 لاوزلأ ةعيرس

 ؟! كلذ .نففمك د. فيس

 « يثولا ليمح يناعملا يثاوح ز“رطي داكيال « ريمالا اها هنا  سارف وبا

 ليلا هيشو“ ربه" ىلا ربكلا بلخمب عراسي ىتح

 يرن ِق هنا الا «ربكلا نم باج ىلع لجرلا نا يف ءارمال لقي

 هبوث يف ناواالا عئادب هركحنل عفشت « سوواطلا توصب ها ربك

 . ليخلا

 ناريس

 : يرماسلا

 فاحس مبنمو كنم ”ترطما اذا

 لباو كّدلطو *لط مهلباوف 5

0 0 : 5 7 9 

 سارف ابا اي اذه ًاحيدم سدلأ  ةلودلا نيس
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 2 هللا و ىلب - فيد

 : ب يرماسلا

 انموسج باصت نا انيلع كوه

 !! عيفرلا ءاباللاب ب هللا هللا فيس

 ةدصقلا هده نم هنيودت ريمالا بلطام ىبتني  يرماسلا

 « لحفلا رعاشلا اذه لماال هللاو يناف . ىرخا ةديصق نم أرقإ فيس

 دفلا رعاشلا لف

 اننا كلانا«: نيرضاحلا ءارعشلاو ينذخأت الا هامعاي ىنمتا  سارف وبا“:

 بيطلا وبا مهينعي نيذلا داسحلا

 ام ينا:مث . بيطلا يبا ىلع كلما# ففخ . يخا نا اب اذكه - فيس

 . هعبط يف ربك ىلع نولثنت منا الإ تلق

 .ادقح لحرال رضا ال ينا ذا . ريمالا نم لوقلا اذه ينرشي  ساّرف' وبا
 نم بيطلا وبا ففخي* نا يف ةنغرلا الا « ينم ريمالا ععمسام لك يف يدصق ناك امو

 َ شدخن ريمالا روعش ةرم بصي نا دعي ال دق '

 جرفلا ابا اي ةءارقلاف كل له فيس

 : - ىرماسلا

 اهلك لفاونلا جرت نمأم ورلاىأر

 لئاوطلا هيدل ىجرت الو هيدل

 د ب



 | لجسلا تاحفص بّدلقي ]  يرماسلا
 الا ءارتفالا سوق يف لحراا ىلا ماقسب ًامبس تيارام هاو - فيس

 جرفلا ابا « أرقإ ... لوقلا عينم نم ”نحي ءارو نانئمطاب ًاضبار يل حالو

 [ أرقي ] - يرماسلا

 ًايضاوم ىمست مل كوام كتدف

 ليسقم نيترفشلا يضام كناف

 كوبطو امل تاقوب سانلا ف

 ىلا انعفري لجر يف « رصن ابا اي« لمفن نا انيلع يرت امو  ةلودلا فيس

 ووذ مث نع « انليبس يف « ناوملا يلا فذقيو « رخفاا ةورذ
 3 كاطاسو ىمأ

 . ريمالا اها هللاو  هيولاخ نبا
 . ءارقا لقا

 :  يرماسلا

 هلوقا ام ىلا يداملا قباسلا انا

 لوقو نيظاقلا لق لول اذا
 يصور يسمف ىانلا مالكل امو

 لوضا*: :نيلئاقلل الو ”كوشلا

 هناف واد داسحلا عدجو ىوس

 لون سيلف بلق يف ةلح اذا

 ةدوم يف دساح نم نعمطت الو

 لينتو هل اهدبت تنك ناو ْ
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 كفتس - ١

 : ييماسلا

 يناف ينوص ريغ توص لك عدو
 ىدصلا رخآلاويحلا حئاسلا انا

 دوححلاو حجبتللاا  سارف وبا
 . تيبلا اذه يلي ام عمست نا لبق اذه لثم لقتال  ةلودلا فيس

 : يرماسلا

 هلام ”لقن ىنلخ ىرشلا ”تكرت

 .. عما مث ..؟! سارف !با اب اذه دعب دوححلا نا - فيس

 :  يرماسلا

 ةمحب كارذ يف ىسفن ”تديقو

 اديقت ًاديق ثاسحالا دحو نمو

 هنيعب مانع يبا لوق هنا  سارف وبا

 ايلار كرع ةحشب نح
 اهراشإ ءافولا نإ « ةلولغم

 . ةديصقلا هذه نم أرقإ .. ةلوقا ام ىلا يداحلا قباسلا انأ - فهس
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 رصن اناا نيأآر © اللا لملا - كليم

 : هالت يذلا بيلا يف لاق امل بيطلا وبا كلذ دصقي مل وأو  ينارافلا

 ادرغنم يشيال نم هب ىّشغو

 «لوالا ليكشتلاب انذخا وأ « هرعش دشنم' "رهدلا لمح دق ماد امو

 هرعش عزتا دق هنأك نوكي كلذ لثع ا ا د يي ف

 .هدوحوب رهذدلا رعشي ال كاف ا ل نا يم

 ادقنما رهدلا حبصا : لاقي نا يبأر ين حيحصلاف

 رشا يباحعا مظعاام  ةلودلا فيس

 تيأر اهف ءىطخم يّلعلو  يبارافلا

 يتلا رابك_ يحتال .« ذيمالا اهما «لاوقالا هذه لثم نكمل :ساّرف وبا

 . هتقرحعو رورغلا

 د ايل ول نا
 جرفلا ابا اي ًارقت نا بحا ل ضاس

 انف ايهش ”تدشنأ” اذا ينزحأ

 اد 0 ثكوحداملا كانا ير عشد

 ! ريكللاب ب ءافرلا

 ؟! ريغالا اها « قاطي امث اذهيفان_ سارف وبا
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 وهو سوؤؤرإا :عطقي يدلا تيبل' اذه يف ةغورلا تيأر كتيلوا- فل

 بقعي ام عمسي, ىتح ريمالا لبمتسأ  سارف وبا

 ارقإ - فيس

 : ل يدماسلا

 هبتلخح ؟يربح الا انآ امو

 اددسم غارو ًاضورعم نزف

 . ريمالا اهبما  سارف وبا

 يدئاصقةأور نم الا رهدلا امو

 ادشنم”ر هدلا حرصا ًارمشتلقاذا

 ريمالا اهيا تيبلا نجع فيرصت أطخل.دق جرفلا با لعل  ينارافلا
 ؟! ”نصخالبأ انفك“ كب تفمش

 نظلا يلا وعدي «ريمالا اهما « تيبلا اذه بقعي يذلا تيملا  يبارافلا

 : وحنلا اذه ىلع تيبلا زجع مظن دق بيطلا ابا ناب

 ظ يدئاصقةاور نم الا رهدلا امو

 . .اديشنمىهدلا حصا رعشتلقاذا

 حبصي يذلا وه ”ٌرهذلا نا ال «رهذلا ىدم ًادتشنم حبصي رعشاا نأ يا

 لت
7«” 

 تا:



 بقعت تايبأ ىلا عمتسن نا دءب « ريمالا اهبا لوقا فوس  سارف وبا
 . ثيلا اذه

 يرودب لوقا كلذ دعبو . هيولاخ نبا
 اضيا اناؤ رف وبا

 نوظفحت كلذ عم جنكلو « لجراا رعشب نونيبتست كارا فيس

 لاحلا هذه للعا امب ايراد انا امو « اهتايبا اهيف تتر ام ىلع هدئاصق

 هنريعب :ببس « يتأت :تانيا نم كريد ريمالا نبا ساؤف وبا

 ؟! ومسلاو ةعورلاب درفنم هرعش نأ ديرت - فيس

 عمسي فوسلو « ايلاعتو ةسرطغ هاراو « ا“ومس ريمالل حولي  سارف وبا
 مظعلا ةلودلا فيس ىلع مدفلا اذه يلاعتب فيك ريمالا

 جرفلا !با أرقإ - فيس

 [ أرقي ] - يرماسلا
 مهيف كيار نسح يدنز ةنث اذا

 ادمغمماحلا عطقي فيس ”تبرض

 يو « هدي يف فيسلاو لوصي لحر .!؟ اذه حيدف أ  سارف وبا

 !! مظع ريمأ هرضح

 ريغ . حدملا فرش" نم وه لب . حيدم هنأ « هللاو ىلب  ةلودلا فيس

 يوقتال هدي ناو . ينم ةدمتسم ةوق وه هدي يف يذلا فيسلا نا مهفلا ىبأت كنا

 .. ريمالا اهبا « لجرلا اذه  سارف وبا
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 ةللأ ٠ ةللأ .. فيس

 هتكلم ميركلا تمركا تنا اذا  يرماسلا

 اَدرَمت مثللا- تّمزك 1: تنا ناو“ قيم

 ةةدعالا عضوو - يرماسلا

 دبحأ اب كوف ضفال فيس

 :يرفإللا

 ادنلاعضومففيسلاعضوك *رضم

 ! ريكي الو فصنيف عمسي نم . هللا هللا فيس

 أرقإ - فيس

 : - يرماسلا

 ةكحو ًايأر سانلا قوفت نكلو
 اد ع 9 ًالاح مهتقف اك

 لعاف تنا ام راكفالا ىلع ءَودي

 ادبام دخؤيو ىفخي ام كرتليف

 ادسح يل مهترّدص يذلا تناف

 .. محفلا قطنلا ٠ رحاسلا نايبلا اذه”لثم عمسا اناو العاف ينارتام فيس

 ؟! ثراحلاو « انخيشو «انيدؤم لوقيام

-1١58- 

 0 ا



 ا

 6 ةمراع دقحلا نم جاوما نيب « كلذب ثبشتلل يفاو . فيس

 ...ريمالا .اهعا هللاو  هيولاخ نبا

 نآلا ىتح عاش مظنام عورا ىلا غصناو . جرفلا ابا أرقإ - فيس

 | أرقي ] - يرماسلا
 ادوعت ام هرهد نم ءيرما لكل

 ادعلا ينعطل اةلودلا فيس تاداعو

 هدّضب هنع "فاجرالا دكي ناو

 ادعشا هيداعا يونت نع ىنض

 ..؟! كلذ لعفا ينارت له ..!! فاجرالا.بذكي ناو - فيس

 : يرمماسلا

 ةعاس هللا فرعي مل ريكتسمو
 ادبشتف هفنك يف هفيش ىأر

 ًانكاسناك اذا هيف صغرحملاوه

 ادب نم ناك اذا هرذحاو ردلاى لع

 ملا رثعي رحبلا تيار يناف

 اديهتم عا قأَي يذلا ادهو

 هل' ةعشا> ضرالا كوم لظت
 ادّحس ءاقلتو ' كجاه.هقرافت

 ةردق ضحم يفرحلا ضحم كتيأر
 ادئبملا كنم محلا ناك "تكدس ولو

 ميذع وقملاك رارحالا لتق امو

 اديلا ظفح يذلا رخلابكل نمو

 - ةؤ1/ -



 ىلع ىوقيال.. هدحو هيلع: فقو لحرلا اذه.لوقيام لك ةلودلا فيس
 دحأ هيف هتاراجم

 , ينكل ب نا وبا

 نيح ىتح هتيفاجو « ل ةاراح هتوفح « كلذ لك مغر ينا ريغ - فيس

 ذقن يناسمالا , ثا: لوقلا ل قيرجللو «ذيمألا اهنا غلا  يباراغلا

 , هل ظلغا

 غلباو عورا نم تناك « أر ذتعم اهب ءاج يتلا ةديصقلا نأ مغر - فيس

 . مظنام

 . ريمالا أشي نإ  سارف وبا
 هتأي ل بنذ نع رذتعي ءاج دقلو - فيس

 ! ريمالا اها ًاحع  يبارافلا

 هنم ىقوع ديدنتال ةةدسم تناك كلت ةدي لا فاكلو د كويس

 ٍ -. اهّلعل - يبارافلا

 ب فدع

 هتكلممركلا تمرد تنااذإ

 ادرمت مكللا تمت" تلا ناو

 هدح دنع قمحالا اذه فقوي ريمالا تيل  سارف وبا

 يفال بير يا هلخاديال ءطلا ابا نا ًاقداص لوقا يالوماي ينا  يبارافلا

 كايا هتبحع يف الو كلب

 اا



 ةا لاخلا ريمالا كنا ىوخم الا سيلا رغالل

 قوقعلا رهدلا كميضي نيج انيلا دع فيس
 هءاقي لاطاو ريخالا ىلا مبا نيينازل اقلرعالا

 | ذاجرخي ] انب ايه  ثادرو

 رعشلا ديج نمو « قداص رعش هنا قحلل  ةلودلا فيس

 لفكي نا عيطتسي « ماعلا يف ينتلا ريمالا يظفيام رشم ت شارف وبا
 ينازعالا: .اذه. لثم الجر نئزشل ةدامتنلا

 ! سأرف ابا - فيس

 دكر ةديصق“ لذتعي“« ينازغالا اذه هلاق ًادحاو ًاثب نا "نسارفاوبا

 ري اهمظن يف ينتلا

 ينع داسحلا دسح لزا فيس

 ىلع مادقت“ نيهازبب ًاعنتقم كارا ذاكأ م ءاريمالا اهما هللا - سارف وبا
 . هيلع كدؤاعي فطعلا نأك ودبي ىتح « ينتملا ثبخ

 بلم قلبا را رسال لف انز  نيم
 اديلا ظفحم يذلا شلليدفلا) نمو حيا رتنللا
 ! 'ريمالا اهما  سارف وبا

 جرفلا أ ١ ةداشكلا ةذسا ركل ث تقتشم

 | لجسلا يف بتلقي | ريمآلا اها ًانسح  يرماسلا

 دفلا ةغباناا اذه ىلا يليم يف روذعم ينا يخا نااب ىرت-و - فيس

 . ريغ « ةدوؤحلا نم طسق ىلع ئنتملا نعش نإ, اّنمع ايارتكلني ال/ ب شار فا:وبا
0 0 
 هديل

 الهرم



 تادرواب .

 تلق . يبارعالا
 أ؟: انما فيس

 ريمالا اهءا اذهل الا تيتاام  ينارعالا

 تيتا نأ نمو - فيس
 بلح ”يقرش ةبيدع خسارف ىلع يلعا برضي - يبارعالا
 ؟! كذا كتحاح ةدشلاب - فيس

 يالعن تمطقتو الا كلت خسارفلا تعطق امو  يبارعالا

 ءازج نسحب رش فيس
 يتجاح توص ريمالا ععممأ* له  ينارعالا

 اهارت نحنو اهعاعم بحن . معن - فيس

 :قارعالا

 بلح :هنشنهو لع تنا
 بلطلا ىتاو دازلا هضم دق

 يمالابو دالسللا رخفت هذه

 برمعلا ىروأا لك هز رس

 اب رضا دك ويمعدلا كدعو

 . هللاو 0 | فناسحتسالا تاوصا نيب. | - فيس

 ! ريمالا اهءأ نادرو

 7 يتئام ىطعي ثيح ىلا لخرلا ادهم بهذت  ةلودلا فيس

 ؛؟1١-



 عم وهو سؤبلا يف شيعي « فبرش عاجش ميك. ينارعا  ةلودلا فيس
 ءاخرلايف شعبي ؛ سيسخ د.دعر ما ؛ مورلا نم جلعو . روبص عونق « هللإب هناعأ

 هداقتعا لالضو هناعا صو ىلع

 ريماآلا اهما هللا ءاضق هنا باؤذ وبا

 يلاجر نوعب تيلباو « مورلا ةعراقم ىلا ةرم ”تعفدنا ام يرهعل فيس

 ”ينيع بصن انيبارعا ةروصو الا « ءالب ريخ

 | تادرو عم يبارعالا لخدي ]

 هرصنو ةلودلا فيسل هللا حتف | ةئيهلا يرذ |  يبارعالا
 ةحتلا هذه غلب ام فيس

 راصمالا ةلودلا .فيسل حتاف هللا ناو  يبارعالا

 :! كب انيلا مقدام , كلاح ءارو نيممال انارث له فيس

 نمو ؛ عرزلا ىوصو عرضلا فج دقل « ريمالا اهما هللاو ب يبارعالا

 8 لاب كلأ تن

 اذه ةحاضف نم جواعلا كئاوا ءانغ ناو .! ةغالدالاب -ةلودلا تفيس

 ءاسا دق رهدلا نا مث  يبارعالا
 :ويمألا اهءا انيلا

 كلاحلا ًانايبت ًائيش "تلق له فيس

 2 ا



 هيتأي رعاشت يت[ لع لاما ةةرضيال «ايخنس.اداوج ريالا فرغت يارافلا

 رفاسلا سكتلا دصقب ناو

 وبا اما .. يتردق يف مادام ةجاح بحاص نع ًانوع عنما نلو فيس

 ًافلتخم ًايأر هيف يل ناف بطلا

 ؟! .كادرو ءاروام - فيس

 رعيوش هنأ لوقيو « ريمالا ةلباقل فحلي لجر بابلا يف نادرو

 > هلخدت مل ملو - فيس

 «بابلا ىلع ينمفادي وهو تقو درع نا الول ريمالا اهما هللاو نادرو
 ١ ... كيلع ,ةلاؤيدان نذالا تل ترحل

 كلذ ملو فيس

 لالا ةيتزسيا ترا ةبوق نا ح نادوو

 لاحلا يف لجرلا لخدا  فبس
 :.ءهنرادق لعل ع لادوو

 يلا هب عرسأ - فيس

 | ثادرو جرخ ]

 مالثلا فصو ينلا لاحلا لثم يف يبرع ةيؤرل نزحا ل  ةلودلا فيس

 ريمالا اهيا سفنلا ميرك تنا «لو تيبارافلا

 مورلا جولع نم ًاحلع لثقا ًايبارعا حبلا الك ب فيس

 !! ريمالا اهما ةنراقملا هذه ءاروام  هيولاخ نبا
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 مهلابح تاقباسلاو

 دياكحمللا حامرلاو اهيف نعطتو
 ابظلا نم اهامح نم الا قت لف

 دهاوتلا ةيدئلاو اهتيفش .ىل
 ىجدلا يف قيراطبلان هيلع يبتو

 دساوك تايقلم انيدل نهو

 ابلها نيب ام مايالا تضق اذب

 دئاوف موق دنع موق بئاصم

 ميبلين

 اذه لثب ءاج ارعاش نأ تمم الو ارعاش تعممام قلل رم - فيس

 . عئارلا لوقلا

 لكتا ناب ريمالا نأ له  سارف وبا

 لجأ - فيس

 يلوق يف ءوبن هدج دق امع وفعلاب ريمالا دعي“ لهو - سارف وبا
 لوقلا حراج نم ريثك نع ىضم ايف توفع دقل - فيس
 كيلغ لالدالا ريثك قدشتلا اذه نا : نتارف وبا

 ؟! لالدالا نك ينافس

 نرع « ةنس لك رانيد فالآ ةثالث ةدنك يعد يطعت كنا  سارف وبا

 نم اها هيقربل .دتقنلا ةنيئكج كاش يف ابمظني دياصت ثالث

 ًارتف رعاش لك

 دصقلا ينبحنمي الو خا نبا اي بفصؤلا ينبحمي - فيس

 ا هوتأل ًارعاش.. نيرشع ىلع رانيد يتئام قعرف ريمالا نا ول د سارف وبا

 -ا1؟1



 1 يكل 0 مويلا ةلودلا : 31 دحاو
 ا

26 . 

 ا 0 ظ

 سا 5
8 

 مير لود َهق
:7 1 3 

 زرقا ل 3 ١
ِ 

 - فيس
 وق نم فو

ْ 3 

3 
 رسم ده

 ئ
 ظ 2 1

 ند 0 0

 8 و5 قتلت دق

 تفس جرفلا اا لكأ

 ! ' يرماسلا 0 1

 0 كا اخ ءار 5 هك 0 انلا ”تنأ ا

 3 ا كيلا تنقسم
 : اهيإ

 1 نب ضاع كدحل
3 

 !- ةييلرن
 :رفلافلخ نجح : ظ

 يذلا نف اهتكرت ىتح 0
 5 تاراغلا اهم

 - تدنش

 0 + له ... نيدألا مسن

 لكأ

 ١ ا 9
 : : > رقي ] ب (ي مه ل

 وع تَنَعَل ظ

 0 مهاقر اج فناحي وة

 - ذب و



 ٠١ لانا تاذ لذاوع - يرماسلا

 |ولختال .انييا.هب نونيرتستو :لجرلا نولذلت:ارأل يناؤ .هذيعبى اتفيس

 ب ريمألا ايا اننا سارق وبا

 ًافازج كدحا ضرتعيال ناب بغرأ مث .. جرفلا ابا أرقإ - فيس

 دساوخ يف 'لاخلا تاذ لذاوع

 دحامل ينم دوحلا عيحض ناو

 رداق وهو اهبوث نع أدي درب
 دقار وهو اهفيطيفىوملا يصعبو

 اشحلا يفقوشلاجعال نم يفتشي ىتم
 د عاشم اهءرق قاحل بح

 :ؤاح كيف رافلا وشما قنا اذا

 دئا ايفا :واسخلا ندلاستت يدا

 ةيدلأ 11 ده ولأ مقسلا يلع حلأ

 دئاوعلاو يناج يبيبط ”ملدو

 اهنأك يلايالاو ءينش ما

 دراطاو 'هنوكح نم ينذراطت

 ةدلب لك يف نالخلا نم ديخو
 دعاسلا, لق بوللفملا| مظع اذا

 رعاش . ريغ يرا ال .ينا ”يليلخ
 دئاصقلا ينمو ىوعدلا مبنم "ملف
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 اناكت ةؤحلا ردعلا لقت دقو

 حضاو وهو ًافقاو يرذع لاب اف

 هلاوقا ذخأ“ ىتح هلالدا يف ريمالا غلاب دقل  رذ وبا

 لاقي اهف هتوص عمساو «لاوقالا رثكا يف هتروص حلأل هللاو ينا فيس
 ةئاادلا تحتم دق. ينارا « لضافلا انخيش لاق ا ًافالخ « مث ... لاقي ال امو

 هنود يلع

 ريمالا اها « ًاحع  يبارافلا

 : لوقلا اذه يف رصن ابا هعمسإ فيس

 لالد ةدل وم" بذ مكحو

 بارتقا هدلوم دعب كو

 موق ءابفس هرج مرجو
 باذعلا همراج ريغب ءلحو

 الالح ةلوق,لح لا اذه لاقام  ريثآلا أبنا هلأو - ننارف وبا
 ادهم ديرت امو فيس
 ةفورسم هلاوقا لح” نا ديرا  سارف وبا

 كتحح - فيس

 : لوقي يرتحسال ثدي اذه «ريمألا رك ذام ىنعم ف ب سأرف وبآ

 نيعأب كارت نا ةايح ةلصت

 مظن امم ولتت نا بحا [ يرماسا « ريصق قارطا دعب ]  ةلودلا فيس
 جيت "نيج" ةنفااو ىف سيطلا وبا
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 ناب ؟تحمت امل« يدي ب يف مالا نا ول . ريمالا اها هللاو  سارف وبا

 لجرلا د لد نفض

 ظ ةيئارم ىلع لدا نا يف الماجت دحا ,ال.ب سازف ىبا اا

 :. هيف ةحامسلا ىلع لدتو « هل. لوق ىلا ,نذإ عفتسلف تقيس."

 .. ينا وأ  سارف وبا ٍ

 : ةلودلا فيس

 ا يسع ءاضولا ةلودلا فيسل

 بيغتام سعت تحن ينوبفجح

 0 يرادتقا هبو ازغ نم وزغاف
 بيصاأ هيو ىمر نم يراو لامع

 ' اوُحسش بنا رذع داسحلاو
 اوبوذي ناو هيلا يرظن ىلع ظ

 : رام نا تلصو دق يناف

 تواقلا ”قدحلا دسحت هيلع

 1 ا 00 ندب جم هز يه ند .ةيولع نب

 مئارقلا ايحت كنم ماستب | ئندأب
 حراوجلا فيعضلا وسان مىؤةتؤ

 ' ه0 يذلا اذ نمو: 9

 حفاشت نماكوشس ىضري يذلا اذ نمو

 تاناالااب



 دعشا كققطن عامس 0 0 0

 ظ ظ 31-3 لوق مال ل

 ٠ لاق دقل  يبارافلا

 7 ىقفلا ليحلاب نا و
 ينلُعت ءاسلا كالحتفا موحنب

 / ىتنامرحا اجحلا قزر* نم ةنكل

 : ينا ًافورحم «ناب تعمم اذاف

 قاكبصف يضانف هبيرشبل ءام !

 هفك يف ادغ ًاظوظحع تراوا

 ققحف هنيدي يف قروأف ًادوع

 هنوكو "ءاضقلا ىلع ليلذلا نمو

 قمح الا شيع بيطو بالا سوب

 نم يرمعل لوقلا اذه نكل . نيقدزرلا ةانق نم « ىوقا ةزمغ - فيس

 هددصب نحن . يذلا ينعملا يف تعمسام فرط

 ميكحلا مامالا هللا محرالا يبار افلا

 جرفلا ا اي رق تقيم
 : ةديقلا نم - هوا نأ ريمألا دا نا تا هنا يرماسلا 7

 0 ؟! لوقت ام هيدل نم ينم له - فيس 5

 لوقن نذل ولامع يعدل انل كن لف انيييبرغوبا

 سارف ابا اب لجرلا عم كرما يف راخأ”
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 : هلوق نم ظفحا  سارف وبا

 مع وهو هرهد م مورا وا لاب
 مثاهبلا نيلبج نم تكله 0 ىلع يتأن قازرالا تناك ولو
 مأهت ا نا يف بير الف « مامت ا قرس دق ينثملا ناك نأ" ةلوذلا فيس

 يباصلا ا 1 ا

 ! ريمالا اها  سارف وبا
 نك ماضل ل

 انوا 1
 دص نءا 1 َُض 5

 .٠
 م6

 هب نك لاب تعض اذا
 قذحا وهيدلايردتذا تبحأف

 نيح قازرالا امل هب 0 ترسج ام ريغ اهنم دقفتت الف
 ارد ال

 و
 قّيض قزرلف علان وكي 9-5 0 دن ربل

 درط  ىنارافلا ريمالا اها « لوقلا اذه ف
: 

00 . 

 نم هب زمغي نأ ثلا ةعاطتسا ف ناك ن - ضرك - يلو
 . نيقوزرلا ةانق

 _ 9. 5-5 ور ْ امال هق رشم اتلم / ' 5
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 دولنا “كل بحوت تالا لع ضرخا
 اذا هنا وا « هلوح ماحنال بوهرم عاجشلا نا اذه يف ىرب* الا - فيس

 5 هركذ يتب هتينم يقلام

 ًايح راص دبشتسا ام اذا هنا يا  ينارافلا

 اولتق نيذلا نيسحت الو » : يلاعت هللا لاق دقلف . رصن اا تنسحا  رذ وبا

 «.دوقزري مهر دنع ءايحا لب . ًاتاوما هللا ليبس يف

 جرفلا ابا لكأ - فيس

 [ أرقي ] - يرماسلا

 ىقتلا هدروأ سفنلا نامحلا بحف

 ابرحلاهدروا سفنلاعاحشلابحو

 دحاو لمفلاو ناقزرلا فلتخيو

 امنذ اذل اذه ناسحا ىرب نا ىلا

 هدئاصق يف بيطلا وبا انفقوتسيام رثك | ام - فيس

 ءانتتاللا ل ضقوتميام تالا لذه يق ريمالا ىأر لها سارف وبا
 بيطلا ابا سارف وبا ذخأي نا ةفاخم حرشلا ىلا بهذا نرل فيس

 ةديدح ةقرس

 يف لتس مانع يبا لوقا ناك نا يرداال ريمالا اها هللاو  سارف وبا
 ىنعملا اذه

 1 مانت وبا لاق امو - فيس
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 فاح يتلا هسفن نع ًاعافد الا همادقا امف عاجشلا مدقأ نثلو بفيس

 هئاقتا ىلع سانلا رسق بلطي ةعاجشلا رابظإب هنأكف . برملا نع. دعق وهبنا ابيلع
 . هئاقب ماودو ايانملا ءاقتا كلذ يفو

 رعاشلا « ريسالا سلجم يف نوكن نا يف انراختقا مظعا ام  يبارافاا

 : ببآلا

 . أننم انكرقم قازافلا نضذ وبا ناؤكي ناب'“نتعأل ناو كات

 ميركلا زيمالل ركشلا  يبارافلا
 كانجتمب رحيم تو ةدييكذ إب تيك نا رسغ ال كلأسأل لاو - تفي

 ىنعم يف هيي وا هتلق « ًارعش وا ًالوق انعمست نا « ةفرعلا رفاو نم ضايفلا

 ظ . نآلا تمعم يذلا ريسفتلا

 هيف لوقي ماسككأ نن نيصحلا انب رك ذا .::ريمالا ايبا لحا :.يازافلا

 نيصحلانم هلوق قرس ينتملا لعل_سارف وبا

 اهوق ءاشنخلل ظفحاو. يبارافلا

 ا وفقنلا نوهو سوفتلا نيم
 أمل ىقبا [[ييركلا موي نس

 1 سارف ألا اب سل .. نيصحلا وم تقرع ءاسنإلا لملو - كش

  دلاخل لاق « هنع هللا يضر قيدصلا نا « ريمالا اها « ”تععمو  يبارافلا

 : ةدرلا لها برحل هعدو نيح ديلولا ن
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 ئقتلا هدزوا سفنلا ثاحلتا" تحف
 امرحلا ةدرواشفنلا ءاجشأابحو

 ةميكح ةذافن ةريصب هلل - فيس

 .. تاقزرلا تلتعو - يرئاسلا
 نراك قد يه عفت أل حالا احنا طلسأ لع - كح

 تفلي ام هييف يرا ال يناو « ريتلا ان زغاظ كيلا يخف الك وبا
 : هاتتنالا

 سقت نوار واسبيف ايا ني ل

 9؟!  كاذ تكتل

 ريمألا اهمأ « ىرا ءرذ وبا خيشلا ىأر 6 - سارف وبا

 هلع ف هارغار لا طا لي را

 ل سي
 ..عاجشلا نم الك نا هانعم . سفنلا كابحلا بحف ؛ تيباا اذه تح

 امالف فلتخا ناو ىنفنلا بح يف ءاونم نايطأو

 ريمالا اهيا « حيحص, اذه  ءافرلا

+ 17 
 هةر ىقنا « هتايح ىلع َءاقباو هسفنب ًايج 4 ذاجلاِ_ةلودلا فيس

 . امنا هين اساور ىلع مدقا عاحشلا كلذكو
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 .هنع زحسي ام سائحلا نم اهيف « نيتيب تلق ريمالا حم نأ  سارف وبا
 سارف اا تاه فيس
 ةلودلا فيس ريءالل كاتيبلاو  سارف وبا

 ؟! يخا نإ اب لوقت ام - فيس

 :  سارف وبا

 اهفالتخا يون ىفن ىليلو ليل
 الثم ىوملا يف يناكرت دقل ىتح

 ريمالا اهنا تنا يباب ءىشانلا

 : سارف وبا

 تلخن الك يلي لوطلاب دوج
 الحب هب: تداج ناو ىليل لوطلاب

 يخا نا اي ظلستلا يف كع ربا ام |[ ناس>تسالا تاوصا نيب .] - فيس

 ا هللاو  سارف وبا

 يف لاشرتسالا رع يليوحت نم ”تدرا ام هللاو تغلب دقلف - فيس

 . شافقنلا

 . ,يلعل  سارف وبا
 نم تيب يف دخن اناسع « جرف ابا اب ةءارقلا عبات [ يرماسلا ىلا | فيس

 بيطلا يبا ىلع هذخأن ًاذخأف ةديضقلا

 [ أرقي ] - يرماسلا
 ىونلا ةلاثق نينيعلا ةناّثتفآو

 امش امحناور ةخبش تحفت اذا ْ

 ىونلا نم يلابو ىقبا ام قوشايف

 ىبصا ام للقايو ىرجاام عمدابو
 ةهسفنل ةانملا يغبي اناك يرأ

 اص اهب ًاماهتسم اهيلع ًاصيرح
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 رد كل نيم" رث ديا نع سل ىتتلا اذهو"6 نيمآلا قطن ىلا اقرا

 كلا

 ؟! رورملا تاقوا رصق ىنعم يف ًالوق ام لحفل ظفحت له - فس

 هتاه فيس

 الرفاء  :

 رصعلا كلذ هب رعشن مو ضقت

 ةري“ وتلا نب ممتل اتب ظفحا ين - يمانلا

 لق فيس

 : بت يانلا

 اكئامف ناك اقرغ اهيل
 امم ةلسيل تبن مل عاجا لوطا

 ىلا تيبلا ةيسن تحص نزا ؛ ةدوح يرتحسملا لوق لضفي اذه فيس

 . يركحنلا

 . ريمالا اهيا ةغل موقا يرتحبلا تيب انا  هيولاخ نإ

 هيولا> نب ةمئالعال ةكورتم ةغللا - فيد

 . نيليمج نيتس رورسلا تاقوا رصق ىنعم يف ظفاح يناو - فيس
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 رورغم قدشتم عنصال « ريمالا عنص عنصلا  سارف وبا

 تيبل ًاريسفت تبلظ لب . ىردا اهب انآ لاح حرش كيلا تبلطام فيس
 . رعشلا نم

 وا ميه اذه لثم امو . لصو تاوف ىلع ٌفسا تنبلا يف ب يعانلا

 . فيرط

 ريمالا اهءا ىرا اذه لثم .سارف وبا

 ؟! مل رشفاأ - فيس
 ريمالا لضفت ول ىنمتن  ءىشانلا

 «نكي مل هنأك ىتح همالاترصق الصو رك ذتي.نا بيظلا وبا دارا -تفيس

 هئاضقنا ةعرسل
 ًاديدج عمسن ال. شارف وبا
 همطقي ناكخ - هنأك عاطقنالا كيشو ناك ًاثيع ركذتيو - فيس

 . اشو

 ؟!.هائمعابب اذه يفامو  سارف وبا

 رسس# رقزلاتاقؤا را دارا: دل ,ع نيت ةاش اخ هزل ع فا

 قربلا حلك

 ريمالا اهما كلذ يف راكّبالا نكي:ناو سار وبا

 نيا زفيطا ريبة حن وعلا عر رسلا ىف اهنا ل كيغيس

 5و. هللاو تسارف وبا

 ”لاوقا ةدوج ةتقاف كاو « ىنعملا و اوقع لايطملا| يا كوق جيايقيس
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 تبّنلقت اليوط ايندلا بحص نمو
 ايذك اهقدص ىري تح هنيع ىلع

 ظ ىحضلاو لئاصالاب يذاذتلا فيكو
 انه يذلا مسنلا كاذ دمي“ لاذا

 هب زفا مل نأك الصو هب تركذ

 اثو هعطقا لقبك ناك هيعز

 بحا دحا ناك ال « هيف فلصلا عبط الول هللاو .. هللا هللا  ةلودلا فيس

 يدنع ةلزبم عفرا الو « يلق ىلا هنم

 قاطيال فرحعتم لحجر هنا ! ريمالا اها بسحو فلص  هيولاخ نبا

 : ثيبلات تيما لوقلا اذه "تكن اول ثتددو _ فيس

 ريمالا اها فرعا ةمللاب ينا  هيولاخ نبا
 ساتلا ان لسفلا رعاقلا ..؟! سني نم يقي امل ء11 ءارعقلاو تكيس

 ! الثم « يمانلا

 هبشا « لوحفلا نحن انريّص ريمالا .ناكونقلا ىلع ؤرحا  يئانلا

 ثانالاب

 ِتاواسنخ ثانا لب « بسحو اثانا ال  ءافرلا يرسلا

 هب قطني نا هنم بحعاو . بجع هللاو اذه | (ستبم |  ةلودلا فيس

 8 هللاو  ءافرلا

 ؟! ءيشانلا هللادبع وبا لوقي امو - فيس

 ريمالا اهبا « ةقيدصل بزححتأ يا  ءيشانلا
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 هىلشع نيتا امو روهدلا تضم

 هئارظن نع كزحمف ىتا دقلو

 بيطلا ابأ ايبتنأ,.هلل تفيس

 هفرت يأر ام هّبفَلص ريمالا رّك ذت ول  هيولخ نبا

 هيلا ليم يبلق ينو هيلع ينبضغت ؟لاوفاو - فيس
 ... ريمالا اها  رذ وبا

 نيب _فصني“ نم لعلف . ءابلا يف تناود امم تاه [ يرماسلل ] فيس

 نعل مقلا

 ريمالل, ةعاطلا  يرماسلا

 ىركحذ يف هنديصق نم هنبودت كيلا ”تبلطام أرقتلف  ةلودلا فيس

 1! عبر نم كانيدف  يرماسلا

 ةديصقلا علطم اذه  ةلودلا فيس

 [:ارقي ]+ يرسابللا

 امرك انتدز ناو عبر نم كانيدف
 امرغلاوبسمشلل قرشلا هنف تنك دقف

 ١ 1 انا عدي ملنمهسر انفرع فيكو

 ةمارك يش :راوكألا نع انلز
 ابكر هب ءلن* نا هنع نانا

 سهأهدالا < ./



 هفلص نم..هب .رثكذأ ام الول بيطلا با عورا ناك ام - ةلودلا فيس

 بالفرألا ٠ ريمالا ءاقب هللا لاطا _ هيولاخ نبا

 :رم هاندزتسا نيح بيطلا يبا لوق أرقا [ يرماسال ]  ةلودلا فيس

 . هعئاور

 | أرقي ] - يرماسلا

 هئاتلا بلق لوح لذاوعلا لذع

 هئادوس يف هنم ةبحالا ىوهو

 يذلا كّملا :يلذاعاب ىتحبمعو

 لاش ف نانلأ لح طنا

 هناف بواقلا كلم دق كاك نا

 هئامسو هضرأب نامزلا كلم

 ؟1لاضاا ارش ام لع - فس

 كئءارق. لق ثفينض

 [ أرقي ] ب يرماسلا

 نم رصنلاو داّسح نم نمشقلا

 هئاعأا نم فيسلاو هئانرق

 هلا تالت "يع ةلكلتا نأ
 هنئافوو هئاإو هنسح نم

 -1 ها
 1 هيا نا ب ع + ناوتسا» "03 ف اب ياو عيال ع ا وك نيسان ا ا نة دا سر طين عمرا ده هاو ا ا و و عا ا ا 0



 ةمالم هيف بحاو هسبحأأ
 هثادعأ نم ةف ةئاللا را ْ :

 5 هنبلقب دآوأنم الا ؟ليحلا ام

 : ىسالاب ةبابصلا ىلع نيملأ نا
 هئاخاو اهبر ةم رب ىلوا

 0 هنقاوشا يف قاتشلا لذعتال

 5 ع هإ قف كانع توكف ق

 ْ هعومدب ًاحرضم ليتقلا نا

 هئامدب. ًاحرضم ليتقلا لثم

 هئاخسو هسأب لوزال ام

 ١ : وعد ا ةوعد فاوثلل كلو :

 هنافكحا ىلا ابماس عدي مل 1

 ْ : هتحنو نامزلا قوف نم تيتاف

 هئارؤاو فب بامأوأف اليلامتي ظ .ِ

 1 فنا فويسلل نم انعم كوكت ترا ف

 هْئ ٠ دل : 3
 اننعو هدر رفو هلصا يف
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 رذ وبا خيشلا لضفتيلف  ةلودلا فيس

 ةاتشو هل مام نول ةدلنشا

 هماقس وادف هحصان تنك نا

 يللا ”لدفلا كنأ ناغ نع
 هئاخرو هرسهد ةدشل يجرب

 هئاحصت نم تسلف مالملا لوط

 يلذا وع تدصع نمل ءادفلا يسفن

 هئانقر نم شخا مل هبح يف

 بيطلا يبا ةزاجا نآلا أرقا [ يرماسلا ىلا ] - فيس

 ةدمملا رك ةديدقلا ل ودت نا يف نا زانخيشن ىزيمو - دمع

 هئاد لودعااب معا باقلا

 هئاعو.  هنف# كنم ى ح|و

 ىوم ايف كّتني هعّال بحا نمو ف

 تانيا
 يدع زدت كا وعدو هي تاو يبحر اا ني نحو



 لوألا كيدشملا

 ةلودلا فيش سلحم يف

 يف ”تأطخا دقل . ىلب .. |[ هباّتتك ريبك, يرماسلا يلا ] - ةلودلا فيس

 ءاملا يف اهحاردا

 رخ ولأ خيشلا يلع راشا دقل |[ لحس هيدي نيب .|  يرماسلا

 صخب .الو انخيش مظني | رذ يبا ىلا |  ةلودلا فيس

 !؟ ةحضاو

 نإك و ةرمملا ىتكت يف ىرا لب « ةلكلإ ىلع ترا

 . ديصقلا يور ذذإ ةزمهلاف . ريزغ لودح بفطعتم يف باسني ءاملا

 . هنامغو هروضت يف ليقث هنا . ليقثلا ىنتملا اذه هللا  رذوبا

 بيطلا يبا ىلا تلطن نا تصياط يلب كباكذلا بونت 1و ةةعيقر

 ؟! اب-ةمظن ةديصق ةزاجا

 ريمالا اهبأ لجا  رذ وبا

 انممست نا يف ًاشأب ىرا ال نكل .! بيطلا ابا لقثتست نذا: لت فيس
 بيطلا يبا لبق نم اهتزاجا ىلا عمتسنف دوعن مث « هتمظن يتأا ةعطقلا

 تلمف ام ىلع مدان انا يل  رذ وبا

 هما“ د



 . هتغلو هنيد يب نع مجاعالا دربو هكلم

 يف زاخو ةكوش « ماع نيرشع لالخ هدحو فقي نا عاطتسا دقلو

 3 مالسالاو ةبورعلا نع دوذي الصم ًافيسو « مورلا بنج

 «ةحاسلاو مركلا نم رثام هتلوطب و هتعاجش رثكم يلا فاضا دق هنا مث

 ءارعشلا لامأ طحم ناك كلذلو . غونو ةيرعاش نم هب ًافصتتم ناك ام قوف

 هنا يور“ ىتح « بوص لك ع امودصقي مهل الثوم بلح تحصا هبو « ءايدالاو

 لوحف نم هنأ عمتجا اماثم « ءافلخلا دعب « كولملا نم دحا بابب عمتجت مل

 . بدالاو رغشلا

 جتك ناو زيبكلا هحودمم ىقلي نا ريبكلا رعاشال هللا دارا اذكهو
 يبرعلا ريمالا « نادمح نب يلع يف بيطاا وبا دجو دقلف . روصعلا ىم ىلع امهخيرات

 « هتقادصل الها ابا ىف « نيسحلا نب دمحا يف ةلودلا فيس ىأرو . هدشني يذلا

 ! .كايرابتي نرعاش وا نانواعتب نيلطب انك دقل .. هام هاختب 1 [دحم ارعاسو

 : رئاشملا يبا يف بطلا يبا لوق نأكلو

 قاقدلا يناملا بر انالكظ

 . ةلودلا فيس ىلا الا اح وم ناك ام لوقلا: اذه نأكل

 يافص لك يف اريكست لزالا ذنم ناك « ريخاو لاجختأ ةقآ « دسحلا ا.د
 . ءازرالا أوسا ىلا ريخلاو لاما قاس ام رثك ا امو « ءانب لك يف ًاريمدتو

 نرا ةيفديشلا كنغ ام. ةلوذللا:ضيس_ شلات نم. اسلحه هنرآلا ديافنو

 . هتياهع دهشت

 - قع اء



 عبارلا لصفلا

 يف برعلا .لاجر نم نيرببك نيلجر ”يجساب انرعاش مسا خيراتلا نرق دقل
 يديثخالا روفاكو كادمح نب "يلع ةلودلا فيس اه « خيراتلا نم ةبقحلا كلت

 هتبحاصم لالخ بيطلا يبا ةايج نم ًريسي امسق ضرعتسن نحنو انلماو
 درون فا انب قيلخ هلعل « معه _ مس ؛ نينس ينامث لاوط ةلودلا فيس

 نتكو .ناهذالا ف زهانم الشو ليك فدعا: ليس لعوب يقادقلللا رع

 1 فقع خيراتلا

 ؛ ءاممالاو داوقلا يديا يف ةيودلأ منم ءاقاخلا حبصاو مه سم لع كويسابعلا بلع

 . كيم يبو بّدسلا ينو سادرم يبو ناد ينب ةلود : يه كلت لودلاو

 بلحو لصوبلا يف تأّدن دق تناك اهرما انينعي يتلا نادمح ينب ةلودو

 «نييبلغتلاىلا بستنتيتلا ةلودلا هذهو | موي ساب | : ةنس نيعبسو ًاتس تمادو
 امو ًأطساو كلع هتأشن لوا يف ناك يذلا « نادم نب ىلع ةلودلا فيس تمحنا
 بلح ىلع .ىلوة.باو ماشلا .لامش يف ةكلم نييديثخالا نمي هفيس غزتنا مث . امهلوح

 نييديشخالا عم ةديدسع عئاقو دعب هنأ الا . ةثامالثو نيثالثو ثالث ةنس صمحو

 هل كللا يب دقو « صمح يف نمزلا ضعبو ؛ ةي“ اظناو باح ف مالا هل قتسا

  ”ناويءاتافلا هياغ' ىلودشأ تح“ هتيرذلو
 اف فرعأا نع مورلا براحن ةلودلا فيس كاك 6 بلح كلع نا لمقو

 رامذ ”يمحيا . مورلا عم هبورح يف رمتسي نا هياع ًامازا ناك « كللا هل رقتسا

 ال







 يلام ١ ى را اا



 مظعلا ةلودلا فيس ىلا يضلا يف ريمالا نذأتسم يناو  ىنتلا

 نا يف ةميظع ىتبغر نآلو .. كنم رظنثا ةنيك امناذه  رئاشلا

 كرفسل ةدمن* يكل ةعاسلا كب يضمأ « مارك | نم قحتست امم ىظحتو دعست

 باح يلا
 ريمالا اهما ثانتمالا قداص ينم كل  ىنتلا

 . ءاخرلا ىلا قلطنتل انب ايه  رئاشملا وبا

 آه 2



 4 ينتلا

 مورم فرش يف ترماغ اذا

 3 بل ب
 ريغص ىمأ يف تولا معطف

 مملظع ما يف توما معطك

 لقع زحعلا نا ءاتملا ىرب

 ملا عيا ةعيدخ كلتو

 يننت ءرلا.:يف ةعاحش لكو

 مكحلا يف ةعاجشلا لثم الو

 ًاحيحص ًالوق ٍبئاع نمكو
 مقهسلا مبفلا نم هققآو

 ةنيقم .ةراذألا ذخأت نكلو

 مولعلاو حئارقلا ردق ىلع

 اهرظتنا ةمفر مظعا امو! بيطلا ابا اب كتكح مظعا ام  رئاثملا وبا
 : هل زل نفس كمآلا دنع كل

 ؟! .هملا نهذا,نان ًايغار ويلز اما ب ىنتملا

 نبا سلجي يف كاررا ىتح-و كراع فاحلالا نع.كفنا نل.لب ب رئاثملا وبا
 ءاببشلا يب يمع

 ةةيظع ةبغرا ىبقت ف تدحوا دق ثا ءريمالا اها سلا ك نجلا

 هبف ا 0 ىقيةحتل

 ددرتت نا كل ناك ام  رئاشمعلا وبا

 با
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 حيدم نم يبحر

 هيلع ركشال قحلا لوق  رئاشملا وبا

 ريمالل ينانتما دويق لقثي رخآ حبدم اذهو - ينتملا
 وبصت ام بنا ركذت كتمعس نكل ... بيطلا ابا غلابتال  رئاشملا وبا

 ؟! موجنلا يف قلاع هيلا

 هيلا غولبلا ةلاحتسا يلا حيفات  ينتلا

 كل .ةعئار لاوقاب يِنرَّدك ذ ظفالا اذه امنا  رئاشعلا وبا

 5! ريمآلا حصفي له ينل

 ٌ ا ع م دو

 نم ةسيك الا هش ا يذلا مو عرثملا مويلا ةرك كا دنهل ينتلا

 ىقبيسام اما . ينهذ نم تدهن دق كاذ مويلا ىركذ نا  رئاشعلا وبا

 ثداحلا باقعا يف تمظن يتلا ةديصقلا يبف «هيف دبا

 ماتهالا اذه: لك يب هماتشا ىلع ريمالا ركشا فيك  يننلا

 وا « ةديدقلا' هذه « نيصرلا كقطنب ينعمست نا ينيفكي - رئاشعلا وبا

 . ابنم ًاضعب

 ةعاطلا نم ربك ١ “يلع ريمالل - ينتلا

 بيطلا ابا اي كل ركشلا  رئاشملا وبا

 تياقوتب رع



 مئارلا .تيبلا اذه يف هروصت يذلا لئاسولاو تاياغلا كباشنلا

 ب ىقتملا

 يوع ريال نه لذ ع ةيللا نمو

 مهفيال نم باطخو هّنيغ نع
 ةدوم لياذلا يف ربظي "لذلاو

 مبيقرالا دوي نك هنم وأو

 ,تيلطلا الاي ا رئاتعلا وبا
 دلل

 هعقن كلاني ام ةوادعلا نمو

 ملْؤِيَو رضي امةقادصلا نمو

 دحا ان ثنا أب _ رئاثملا وبا

 : ينتلا

 ةعرك ماركلا دلت نم لاعفا
 مجعا مجاءالا دلت نم لامفو

 هيلا ومصت ام كل اناو « كسافنا هللا ّسط الا  رئاثعلا وبا

 موجنلا يف قلاع هيلا وبما ام نا ؛ ريمالا اهءا « هللاو  يننتلا

 تيرا رمش تلق اذا تنأف « بيطلا ابا اي مظع تنا يل  رئاشملا وبا

 لع هترقو كايقيز ةجوتك 3 كاان حام اذاو « هنم ةدازتسالا لع كمماس

 دشنت نا كلاؤس

 امل ركشلا نم ةهفقح ءءافيا علاب ريغ ينا ريمالل ”تلقو مدقت  ينتلا |

0 



 0 اصلا نع ”ترفش يننكم ناك ول

 مل نراوالا لبق نم بيشلاف

 مرج و : يصلا ةيصان بيشيو
 وع | دينا ىفبسل 2 ءابقع فقنلا نقب: زقشي ءلقملا ون

 مهني(: ةواقهلاب ةلابلباإ وبخأو ظ

 ْ قلطمف ظافحلا اوذن دق سانلاو

 . ه  ةنمك ودع نم كنعدخنال

 محرت ودع نم كباب محراو :

 مدلا هناوج ىلع قارب تح 5

 تنكل تيللا اذه الا لقت ملول هللاوو .. بيطلا ابا اب هللا هللا  رئاشعلا وبا

 ب يبنتملا

 : طب“-غانللا ' نم ليلفلا يذؤي هفتطب ٠ ةائألا ' نم ىللاقلا يذؤ

 مزايو لبق م “لبقيا ال نم
 ٍدحن فاف سوفنلا مش نم .لظلا

 [ييلظبال ةلملف ةّفع اذ 5 3 .٠ ل . ا

 بخاصلا مل املا اذهل ايف :.. بيطلا لاب قيلحتلا يف نمت كنا نئاشملا وبا

 < ةلكس



 انغأك“ اود ايندلا يف ككرتو

 سيشعلا هلم ءرملا عبس لوادت

 7 تاولا راكملا وبا

 اب ”تنسحا دقا « ريمالا اهما هللاو  ينتلا

 ريخ لك كل ىنمتا ينا - رئاثعلا وبا
 دجلاو ددؤسلا هللا كازح - ىنتما
 يلا ةلفا سف نورتلا (لدعتف اقل كشك نا" ةمملا ريا

 غليغك نبا اهب توجه

 !! مثالا روعألا  ينتلا

 , ًانطف ءاَحه قر اع رك ايسر اك ايه نك دق هللا ل

 هحدم نع يتبغرل يب كتفي مثالا داك دقل - ينتلا

 ابنم ينعمست“ له  رئاشعلا وبا

0 

 غتأل ة رار نسوفتلا ىو مل

 لأ ينا ”تلخو "تالق ام رع

 ىغولاف سر اوفلا قنتعم تخا اب

 متجراو كنم قرا مث" كوخأل

 مكححن اهف بيصت* سوج لا نا

 ْش يضراعب ضايلا ةعئار كتعار

 محشالا عارل يلوالا اهنا وأو
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 ؟! هحيشو كمع نا بدؤم ىشخأ يف

 و يا [ ا تانيا ينسب اذه كل

 كندارا ككاو ينتللا

 اوب ايتركف 0 راثملا وبا

 - مهل مدر ام ا

 7 ١  ءاشعلا هنأ ملا دوم ةوفق اهابا كديدر فو: : واو فمما ,ثانأا 9 َ 0 7 /

 . امللانا ةعتمو

 . - ينتلا

 ربصلا يعمواذك يلوقامو ًاديحو ها ١ رهدلااهسراوف نم اليخ نعاطأ“

 يول 0 5 / : 2. : 3 : ْش

 دعب ؛ هاو نظ ماما لذاحتتفا  ٌئاشعلا وبا ؟! لوقلا اذه :

 ظ : ينتلا
 اهعوملقق ا . 3
 د 5 تار 0 ١ اهعسو نخخأت سفنلا رد

 : ةنشو 815 ى سلا يضم

 ركبلا ةكتفااوفيسلاالادجملا ام 2 ع

 - هئ-



 كيلع اهببضارغا .. نميلو ..يمع نبا ىدل اهماقم ىلع ةيدخ يف 6 اوذاابا هقيدصو هلءج
 .. كنم ريمالا ريفنتب ةبغر ١

 كيلع دقحا رخآ ًاببس را مل ينا  رئاشعلا وبا

 | .اركفم قرطي. ] - ينتللا

 بيطلا ون ركفي مب_ .... رئاشعلا وبا

 ضرالا ف راض نتاهذلا قع« اريتمالا هما« ىسقتلا نفدنواءرت-س ىتتملا

 ةاءانبشلا-خع يبو الو
 ششاو نأ ةنفأ ... بطلا ا 7 ك مآ تشع 2 ءامتلا ونا

 1! هنع ىلختلاب ركفت « هببسب "تنهأ”و تيقشام ىلا غوفبلا

 : قفار لو ناطيتف ناقل كش د وأكن تا كدينعلا

 قو ل يتلا وشال“ نم كنا بطلا !ا 1١ يلع ف ب راشملا وبا
 ٠ كلذ لقم يف كل ةديدع ةلاوقآ اك دلو .. دحلا

 ل

 [رظنمررسعا*رثفلا *تيأر ياو

 ريك هب ريغسىأ رم نم نوهاو

 9! صاع ن دمحا اهب تحدم ةديصق نم اذه نملك ماشعلا وبا

 تمظنام ٍبلغا ظفح ف هسضاوت ريمالل ركاش يلا - يبنتملا

 ! بيطلا ابا اي ردلا ءانتقا ىلع مدقيال نمآو  رئاشعلا وبا

 ركشلا نم كقح كءافيا غلاب ريغ ينارأ”  يبنتملا

 كح رب ودت « ةديصقأا هذه نم ةديدع تاسأ يف كنكل ماشعلا وبا

 ةوسعد ةيبلت يف: ددرتتفت فعذو نهو نم نالا نظن امل ًافالخ « ةرابحلا ةليصالا

 بانو



 دنلا باطخ ءاهدلا بطاخيل 10 امبير ا هماقم ءاملع نم طببمو 4 ماهلا رحزو

 « قالطالا ىلع أش يبرع ليناو لضفاو مظعا ينادمحلا ةلودلا فيس نا الأ .. دنا

 هعم نع دحا نكي ملو « ةازنلا مورلا دصل بلح رطش لطبلا ريمالا م

 فيس ةبيه ماما جواعلا راحدنا نم ًاقثاو الا.اهقادانمو ءاببشلا يف نيميقلا نم و

 رئاشعلا وبا همعمريس نا .ليبنلا .ينادمحلا اذهتةءوزم يأت و:.. هتلوطب و ةلودلاا
 كحاوررلا ىلع ةدحاو ةوطخ دحا ريسي الا مسقا هنا ىتح « هرزا دتل دنحلا ضعبب

 ءاهعاد و
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 ةزافلاىلا رئاشغلا وبا داعو« موزلا ةعراقم ىلا ءاجيملا وبا قلطنا اذكهو

 هنأك وا.« مورلا ربخ نم معجم امل هبأي مل هنأك «:ينتلا عم سلجملا ددجيل ةبورضأا

 . داغوالا ىلع همع نبا زوف.نم نيقيلاب ردصلا ىماع ناك

 تلاثأ ديصلل

 هيؤلخ نا ضارخال ابس يردا ثاف«ةتطؤزالبأةندضوا كللا آيا
 . تاملع

 ؟! بتاكلا دمج نب لبس رذ وبا .روقولا خيشلاو.- يبنتملا

 اهنين .ةقادص بديني. هيدولاخ/ ناو نماضتهلفلد ام رثاشملا وبا
 نبا ضارغال يتيقحلا مفادلا' فانئتكا ريمالا سو يف له  ينتلا

 !!يهلع هيواخ
 دقق“ كب ميظعلا هتاحنعاو « كل ةلودلا فيس ماركا لفل رابعا با
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 انارأ ىهانت دق لقاك

 ماركلا هيلا ,تدتها ام امرك

 مارتحا نم كل رعضا ام هللا لعيو . بيطلا | اي كوف ضفال  ةلودلا فيس

 1 لوسر لخدي :

 ماركلا ةيحصو ريمالا ىلع مالسل'  لوسر

 ؟! ىرا اديزأ |[ بجغتي ] - فيس

 يال وماي ةريطخ ةلاسر ف - لوسر

 كءارو ام - فيس

 تربظ دق مورال عئالط نا ريمالا غلبأل سأرف وبا ريمالا ينذفنا  لوسر
 موحن هنا دق هناو جورلا لالت يف

 هيلا نورئاط انإ.[.فقي وهو ] - فيس
 هقفان ن1 نايرزعمالا نذأي:له ب ئانيلا وبا

 نيدماصب جولعلا كئاوا بسحا ال يناو . معلا.نب اناوكتيلاو نال. ءتفيس

 هللا مساب ةدحاو ةحيصل

 نورفاكلا كانخم”و . ربك“ هللا” رذ وبا

 ١.. تيا ايا اك شو ءانرشلا قءان أتون. .:انيادابه.  كفيس

 ا

 © © ه©

 ( قحتسلا مركي هنا. . ممعلا يبرعلا ريمالا:اده لئاعث مرك | ام هلل

 هوما



 اهداثناب يل حمس له  ينتلا

 وجرا لب «٠ حمسا ال يلا -”تفيس

 ميركلا ريمالا اهيا كوفع  ينتلا

 بيطلا ابا اب تاه فيس

 : ينتلا

 ا ا 0

 ماغلا تناو ىبرلا تبن نحن

 يف هل نامزلا قياض نم صن
 مايالا كيرتتق هفانغو ةغلت

 لسلاو كلانق يلعلا ليبس يف
 مادحالاو ماقللا اذهو ع

 ىلا كل "تاتا اذا انا تب

 مايا لاو هاا لك

 ديدسج لامحا كل موي لك

 ماسسق٠ هيف دحملل ريسمو

 ارابك نسوفنلا تناكاذاو
 ماسحالا ايهذدازم . يف ؛تضت

 كيلا 79 1١ كفا هلت فقس

 :_ىنتملا

 مالظ ابايركت لترا ويت وك

 -ةمب



 هلاظل ًافيس هام يذلا ناو

 هادح مالا عطقي فيس لكاش

 همراكم نامزلا تاب'زإ مطقتو

 | باجعا تاهمهو تاوسا ]

 كابو بيطلا ابا ا هللا كاّنيح الأ - فيس
 يلاوقا لوبقب ريمالا فطلتل ركشلا  يننملا

 ب هاو دقق !هكيلع !.انلدايغنلا_ئاقعلا وبا ركشلاب قحا فيس

 . كلجأ نوم ةيكاطا نك ءليحرلا يفءأددرتم

 ىف غار يحتل ع رمألا تل  راثملا ون

 مورلا جولع هحو يف فوقولا ًاعيطتسم هارث نمو  هيولاخ نبا

 بيطلا ابا لأسأل يناو . معلا نبا اب ليحرلا ىلا رومالا ينوعدت فيس
 . :٠ اكيشو ءانبملا ف اني قحلي نا

 كلذل يبلق يفام ريمالا لع ول  ينتا

 بيطلا اا اي انسلاجم يف نوكت ناب زتعأل ينا فيس
 ريمالا صخشب يتلعت مظع ىلع ناهرب يدلو  ينتملا
 كلذ يف ناهرب ىلا جاتحنال - فيس

 . ةديصق تمظنف ليحرلا ىلع ريمالا ةّنينب تاع  ينتلا
 ؟! ئىرخا ةدصقا - فس

 017 ديببلا ناك ابملظب لاننا لملو ::ريبالا ايل لجل - نندلل

 . كيدي نيب يلوثم

 ءافولا قدا نفولا تاثأاهو1او أن تفتت

 - مهوب



 هبيشم بابشلا يكب يذلا بيشم
 همداه هينابو هيّدقوت فيكف

 هبيقعو ابصلا شيعلا ةلككو

 همداقو نيضراعلا نروأ بفاغو

 هنأل ضايبللا سانلا بّتضخ امو
 همحاف رعشلا نسحا ُنكْلَو 2 حيبق

 هلك ة دشلا ءام نم نسحاو

 هللفإش ان. -ظزافايفادحام قف
 هطايسب كولملا:”ءاوليلشفا تبق"

 همجاربو هشبك 1هللبذع ريكيو

 هتيقل ىحرهدلا فورص “تكلس
 هاون يتادب' م مزع يبطل

 دلثم ردلا.ىربال اردد ترصباف

 هُماع علا ىربالأ رحبت رطاخو

 هتانفم تيار انا 4 ”تينخ

 همطاط يذه#ت رعشلاو فصاؤ الب:
 عم دحلاةلودلا فيش "لسدقل

 هملث ترضلا الو هيقنع دحملا الق

 هاداخت رغالا كلا قتاع ىلع

 هّئاق :تاومسلا راج دي:يفو
 يع. ىو ءادعالا هب راحت

 هفالتغ .يوالا اوبالاكوخيدنو

 هنود رهدلا و رهدلا نوريكتسو

 همداخ توملاوتومانومظعتسيو ظ

 - مرهادحب



 مظع نم':قلحلاب قلعيام وهف ىجشلا اما . ق”رشلاو ةّنصلا وه ىجشا لعف ىنعمو

 . اهريغ وا:دوع وا

 تيطلا انا.اي ةغللات كر حت قمعا ام فيس

 ادهشتسماورالفطتم'« .هياولاخ نبا: ةم”العلا ىلاهجوتا يباطخ يفيناو بىناكا

 : لاق: يذلا لهاك. يبا ن ديوس لوق

 هيبقلج . يف .ئحشلاك .يناريو

 عزت ام هحرخت رسعأ

 بيظلا ابا اب ةديصقلا يلا دوعت نأ حا - فيد

 - ىتتلا

 هعساط هاحشا عبرلاك اكؤافو

 هجاس _ ةافِشا عمدلاو ادعست ناب

 قشاع .:لك" .«:قشاعت الا اناءامو

 همكال نييفصلا هيليلخ قعا
 هلاها ريغ ىوملاب اًنزتب دقو

 هللا د 1١ فتم

 ونت

 امن فقال نا كالط الالب تيلب
 ةقتاخّبرتلا يفءاض حيحشفوقو

 ىوهلا يف لذاوملا يناّتقوت ًادثك
 همزاح ليلا "ضير ىّقوتي اك

52000 



 هيلع لدن, نا رظننأ - ينثلا

 دملا لنقل "3 رح نا نأ وذنلا و, هعم الم ءاحشا ”تلق - هيوقاخ نأ

 كا نم لاي اره نأ يل ودم - يتلا
 !! ريمالا اهما  هيولاخ نا

 ًاوجش رثكأ لوقلا تدصق يناو . لءف ال مسا انه هاحشا نأل - ينتلا

 . لعفا ىلع تينبف

 ذاتسالا محفا له فيس

 اجش ريغ لعفب تماع امو . ليفف ةماكلا نا يماع يف  هيولاخ نإا

 . أوجش وحشي
 ؟! درا ناب ريمالا يمسي - ينتلا

 نيطلا لا ط لقا تنفيع

 مظاعا نم هنا دقتءا ينلعج « هيولاخ نبا نع هتءاع ”تنك ام نأ  ينتللا

 . رابنيو عزعزتي يداقتعاب ترعش دقف « تعمسام هنم تعمس دقو اما . نييوغالا

 5 ححبتملا اها  هيولاخ نبا

 ححبتلا انيا ريمالا عيس ب يبنتلا

 :: نكل - هيولاخ نا

 نا لوقا كلو . احش لعف ريغ لعفب تماعام كنا "تلق دقل  ينتملا
 ًءاحشأ يحشي هعراضمو . ىحشا لعف كانه

 ؟بيادلا ابا اي كل بجعل ينا مث :. نيلمفلا نملك انو ككل لقتيش

 ! ريرحن يوغل ما ريبك رعاش تنأأ

 5 هللاو  هيولاخ نا

 . ىركأذلا دنع جيبتلا وا نارا ؛"ريمالاراهنل جيش: نيف اننسلم نتا

 هاف أ ا
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 , ريكتلا كلقؤ ةلينلا-كسفن ىلا هقوسا تنك ينأك *تدب « ريمالا اهما « اهنبع

 . :ينع داعفدي [مهتععم نزللا

 ةعيدخل يهدزيال يذلا يسفنب
 دصقلاو مئارذلا هيف ترثك ناو

 نستطل |...ايا دا“ كنا ةهبس اشعل وبا

 نم قئتلف نكل . بيطلا با اب كراظتنا يف يربص غرف دقل  ةلودلا فيس
 كيرخ قير عاتمتسالا ىلع لب : يخدم كايا يعامس ىلع موقيال يقوش نا

 ..لاوتلا

 يندعسيو ريمالا لوق ينعحشي  ينتلا
 يدنع ةلزنم عفرا يف تحبصا دقل - فيس

 ناو هدشنا ناب ريمالا حمس دقل | هيدي نيب ًاقرو رشني وهو ]- يننتلا

 ,لاج

 تئش اذا يناكم يف سلحتو - فيس

 | ءاقلالا» ذخأي ] ريمالا لبنل ركشلا  ينتلا

 - همتاط هاجشا عيرلك مٌقافو

 همقحاس ةافشا عمدلاو ادعست ناب

 أطخ ىلع لدا. ناب ريمالا نذأتسأ  هبولاخ نا

 ذاتسالا ضرتعي مل وأ تينت - فيس

 حمسي ريمالا تيل  ينتلا
 "لديو انيدؤم لضفتملف فيس

 احداف أطخ ”تبكتراف تأدب دقل[ ينتلا ىلا ] - هيولاخ نا

 تس خذ



 قيس نادذتغا نع ينضم نيمالا تفل اي ىلا

 سواجلاب ليتل نكي 1 انيلع حاط ادنقا وتتم

 ىلع لوخدلا ًادمتعم تنك [ هل حسفي ناكم يف ساخت وهو ]  ينتلا
 ينع ثيدح « ةزافلا هذه برق ينفقوتسا انيِح ريمالا

 ليق ام .ضعب تمم كلعل - فيس
 كسما نا يف هنذأتسا مث « عمسلا يقارتسا نع ريمالل رذتعا - ينتللا

 ىرج يذلا ثيدحلا فرطن

 بيطلا با اب كلذ: كل ثفيس

 كرأ# اذا امنع ءهيولاخ نا ةمالّملا لأسا نا يف ضيا ثنأتساو ىلا
 اهيف ادرو نيتي « اهب حثدق يتلا يتديصق نم ظفحال

 ظفحا . ناب بغرا.الو ظفحا ال  هيولخ نا

 نيتبيلا ةوالت ريمالا يل زيحت له  يننتلا
 تلد يطرق دقوا

 ةبيغب ءازح نع ين ربكاأو

 دهج هلام نم.دبجبايتغا لكو

 يفام هرم كي ىناكلو ؛ لحتلا رعاشلا الا تنا اه هللا رينلا__فقتس

 ًامظن هل ةدعتو قيستف بيغلا

 ةديصقلا يف مث ريخالا تيبلا اذه قيس نم ىلا ريمالا ةنطف كردن ب ينتملا

 د ريم



 تردق نا كدي زتسأل يناو . مظعلا رعاشلا ينعي نم ”كردأ“ فيس

 ابعاعم فااي:ال تاسا تلا اذه بقعت  هيولاخ نا

 بتنا فازمتامي ل تاجر يطعم

 - هيولاخ نا

 هليعا ترامزلا اد لا مذا

 درق مبهحشأو د 0 مدبسأو

 ىرب نا را ىلع ايندلا مكن نمو

 كدب هذ ادم نم ام هل اول ع

 . نايسلا اذه دعفأ

 ىلا قوش مظعا يف ”تهللاو دقلو .. ًاباس اذه يف ىريال رحلا فيس

 مظعلا اذه ءاقل

 ..ريمالا رصننت وأ  هيولاخ نا

 ًاضيا هلاوقا نم ظفحت له - فيس
 . ةحقولا ةديصقلا هل نم ظفحاام تلق  ةيولاخ نبا

 ال ل

 يباثلا ديقملا
 لع مالسلا  ينتملا

 هللا ةمحرو بيطلا !لا اب مالسلا.كيلعو:دةلؤدلا فيس

 - مي



 : يميمتاا مركم نب دم اهب حدم.ةدئيطق عاطم اذه هيولاخ نبا

 دج .رثكا ءهللب“ يلاعف لقا
 دحم لنا مل ما تلن هيف دحلا اذو

 ةحاقو ىلع ريمالا لدا ثيح ىلا يضما اذلو « ىنعم تيبلا اذهل هقفا مل
 . عيضولا رعيوشلا اذه

 خباشمو انقلاب يقح ««بش
 ”درم” اومشثلاام لوطنم مهأك

 اوعد اذا فافخ ازؤقال اذا لاقث

 دع' اذا ليلق اوتدشت اذا ريثك

 ؟ لوقلا اذه نم ةحاقو مظعا وه امع ريمالا معمم له 06

 اديه نم مافعاب الو لوقلا اذه نم محفاب تعمسام هللاو ال فيس

 عئارلا ريوصتلا

 7 نكل  هيولاخ نب

 ًاظفاح تنك نا لدكت ناب ىغرا

 عمسيس ام البقتم زيمالا تسحا ال  هيولخ نا

 لق فيس

 0 هيولاح نا

 دلدعأ كرام زلا اذه يلا ؛مذ'أ

 دببة ازحاىبنعا ميزاعلا

 56 رثباا : د



 ابنع نولفشني « ةايحلا ببس اهنا مهنرهذا يف خسرو اهوفلأ دقو « مارت ؛ ةميلملا

 ةيتلقتلا ةبفاتلا مروما يف شاقتلاو لدملاب

 ريمالا اهما اذه كلوق مخف  هيولاخ نبا

 ةيكاطنا يف انه هثوكم ليطي نا يمع نبا ىلع ىنمتأل يناو  رئاشعلا وبا

 انرطاوخ عتممو نروح مديف

 موختلا نع ريمالا بايغب اوماعام اذا نيلعاف مورلا نظت امو  رذ وبا

 . ةيلاشلا

 صئارف دبمترتل ةلودلا فيس مسا ركذي نا ىنكي  ئاثعلا وبا

 . مورلا

 5 بيطلا يبل ام « نكل  ةلودلا فيس

 ؟! ريمالا اهما ”تيأرفأ  هيولاخ نبا

 دعولاب راسأ ءراظتا تلح دقل - بق

 «دنعب قواخلا اذه سلاجا مل تنك ناو ينا .. ريمالا اهما  هيولاخ نبا

 ةعاحشلاو ةمظعلا يف هنود ةبطاق سانلا ىرب هنأ .. ريثكلا ءيثلا هرب نع ملعا

 . ةميقلاو

 تملع :فيكو - فيس
 نيح ىح ؛ ليئضلا رعيوشلا ادبف « فلصلا هرعش نم  هيولا> نبا

 متشو « اهميظعتو هسفا حدم نم لجخبال « نيحودمملا يدجتسي هدب هدام نوكي
 . ًاضيا سانلا

 ؟!1 لوقلا اذه.ًاتمْسَم هرعش نم ايش ظفحت لغو فيس

 كدنع ام تاه. فيس

 - ماو

 و يووم ! عب دهب “و عموم و - نو ديم 4 ا عسب >0" ب "ا 0 للا ّّ فيس 77 4 - <

 لا 2 1اس نار



 دشنت نضيف ل يو

 ا "

 وبقمةفارم رتل اذه أي - قاتلا بأ"
 نابرزلا 0 لادر لع ةئاق معلا نبا اي ةفا رطلا - في

 : ! هيلع در دق هارت مب رئاشعلا وبا

 لسملصا ينمكس نا“ ةلؤقب ناكر إلا نبا لغير عادلا "زاده _كفيتت

 5 اك ءارعشلا عبار حبصا نا ةفاخم

 ؟!ةارعشلاعباَر ثرذاؤبا “

 ةاوغ رعاشلا ديرب ناك ام ريمالا ٍلعي لهو  رئاثعلا وبا

 :-لاق“ نم لوق تارا ”دقل“أ ةلوذلا "تفتت

 ا نيل ا

 ١ ْ , هعم, بيرج الو يرجم رعاشف

 هع 1 هقح نم نعاشو 0

 || 9 ْ 1 نكورضاحلا كحضب 1

 بدالا و ناد تالي ميسم نالت للا كماس را دعلا وب

 : قلجلا ةئامدو ةذللاو 0

 اتي 5 ين "ع ”للبقا هلأ را“ 7 :
 ريع ةكقل 3 اتحمدا هت وطم -و يمت نبا ةيسوؤرف نا د راثملا وب

 ' : ا

 5 ' معلا ا كمدم دكشأ و تفي“

 سم.ثلاك- الا ةئازلا اغا” نفل كتل قاع اه « يمح نبا اي هللاو  رئاثعلا وبا

 # رف 5

 كلارا



 يبدؤم كناب ةدحي' ال يرخف ناك دقلو - فيس
 .ءارعشلا كلوا ان رذ فيو رسالا لصق لع م رجاوبا

 م ةيلقظاجلا ءارعش نسأر « ىشعألا وه لشلس يذلا دار ا

 : لاق نيح كلذو

 ظ

 + هوم 34 يفعمتب توناحلا ىلا : تودع دقو

 وش هلثفكلش' لواش * لم واش

 قلما ةكاإلا الغني يقم زن قاَتُعلا وبا

 0 لئاقلا يللا نب سف ةئثفنأب ةعنلا امآ ب ةلودلا تفس

 ابليلس "لس م“ يلو تل

 الواتس ايل للص ف

 لقلق يذلا وه ينتلاو  رئاشءلا وب

 ! .. اهحلا لقلق يذلا مهلاب تاقلقف - فيس

 ةأعدم ضيقنلا ىلع ناك « ينتلا ىلع بيعام نا « نذإ ىرا  ٌرئاشعلا وبا

 ءةيريخل

 نقط وهام ترك ذ< 2[ ةفقلا قو - فيس

 هيا راملا هده رد دب انعدم رمالا تل . راتنلاوبا

 دقو« روهشم ريغ رعاش ىلع ةصقلا كلت صقي ناب رزملا نبا كاك - في

 فتسق و ا لاا هتصق مرتخ يف رعاشال لاق

 تنا لضصلصت نا ىقسق لقلق
 هيل دبل ناو © #6 با

 |[ كحبضلا نورضاحلا عنصتيو |
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 هتهافتل ءادحالا ةلقلقب ءالضفلا دخا هيلع اعد يذلا

 اع نم ىتح رفنت عماسملا لمح اتيب لاق نيح كلذو . ممن  هيولاخ نبا

 ديحلا رعشلا

3 
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 ؛ هتحلصم مثالي ام هيف ثحبي ىما نم ضررثنملا ظفحب دبا - فيس
 عوضوملا بلص نم ىقييام لك لمهو

 ! ريمالا اهبا كلذ فيك  هيولاخ نبا
 هيلا ترشا يذلا تدملل ظفاح كنا يف بيرال  ةلودلا فيس

 نوع اذهز لبا ا يملا . وقل يا

 اشحلا لقلق يذلا محلا ”تلقلقت

 لقالق :تربلك سبع ”لقالق

 لق لق لق لق لق  رذ وبا

 ىلع ءاعدلا اذه ريغ يف ًالوق هيولاخ نبا ”ريرحنلا ظفحت لهو فيس
 ا ؟! رعاشلا

 ريمالا اها الك  هيولاخ نبا

 ؟! رذ وبا انخيشو فيس
 الا ظاذلو - رف وبا

 رعشلا ةنق يف ينتلا عضوام رمالا اذه نم ظفحأف انا اما - فيس
 ظفح اب ريمالا انماعا ول ”تيّشمت  رئاشملا وبا
 « ءارعشلا ءاسؤر نم ةئالث : لاق ناب رزملا نب رصن ابا نأ ”تععس فيس

 . ثلاثلا لقلقو يناثلا لسلسو « مدحا لشلش دق

 ريمالا بدٌؤم نوك ا ناب رخفأل ينا هللاو  هيولاخ نبا
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 هلا جول اا رابعس هش ئواتم كؤلتتعإ تقام ازيلال قسيت

 ؟! لالا

 نمألا

 ةقرولا هذه يلا .. نكل ... ذاتسالا هللا حماس  ةلودلا فيس

 | ةقرولا هيطعي |  هبولا> نبا

 | ةفرولا يف أرقي ] - ةلودلا فيس

 فللا رعاش هندخ دحلا رعاش

 قاكرإا "ياهلا نر انني ا ٠

 ؟نسالا يواقي نما كارلا  هيولاخ نبا

 ؟! .تيلا اذه بقعي يذلا تيبلا تأرقفأ  ةلودلا فيس

 اهبا , نهذلا يف ىقسي ناب ريدج وهام ةديصقلا يف را مل  هيولاخ نبا

 نذا تيبلا كمعتأ - فيس

 ... تيّشمت  هيولاخ نبا
 ىئررك دلل ىوقا كلذو أعم نيتيلا كمعمأ - فيس

 ظ فللا رعاش هندخ دهلا رعاش

 قاقدلا ينامملا بر انالكظ
 كل و حيدملا عمست لو مل

 قابنلا ريغ دايحلا ليبص نس

 ريمالا هرمضي ىنعم اده ءارو له  هيولاخ نبا

 ,يدلا رعاشلا اذه نع ًايلك فارصنالا يف وه ريمالا اهيا ريخلا  رذ وبا



 ةديصقلا ةءارق نع فارصنالا انل لضفالا نم  ةلودلا فيس

 ريمالا اهمأ هيولاخ نبا

 امنع فرصين نأ تف أو دقل فيس

 ريمالا اهما :ديصقلا تدر ام هي اخ نبا

 ١ 9! ذا ني

 طورش عضو ٍ را ل يدب نما ء”ريمالا ان ارق نب

 : نا والا يل

 ! دعب وو فيس

 هلل” «”رتسق" مظع ريم يدب نين لوثلا نع فلخني نم مث - هيولاخ نب

 . لاي العوم عنو ل

 130 0 ؤ ا فيس ْ

 مقك نلزم ع لب 1

 0 هسلاجت ال تناو هيلع دقحلا اذه لك 1 نكل

 دوصقا ا تلا تاه هم ساس يعم

 حودتملا وو ةركت رموش مالا نا ريمألا ا أل ل داكإواس نبا
 تا نم لح 10 كلذ مغر حقولا بتلاوع ٍداحمالا نيبنادهمحلا نم ريمإ

 : لوقي

 0 ا هندخ دحلا ئعاش

 قاقدلا اعلا تبر اند 1
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 لعفي ريمالا تيل  رذ وبا

 نآلا دنب لحرلا اذمل اركتت ًالايمئادم لف م نش

 دمت ترق ونا

 باك تيلا اذه نم ةثهذ يف ىقبا لضافلا اند م ا

 اَننهَءاَر نا ءاثع نود“ كردأل نذا « اهيلي يذلا ءاثرلا لْمف و ةيمابفتسالا فيك

 ترطشا 'رعششلا :ةروزؤض نازؤ « ةيّورلا ينعم « اهآر الا تسيل « انه تدرو يتلا

 ةزمخلا نيخأتوكلالا مدقتا اماما

 ةغللا نم ريمالا نكمتب بير ينرماخيال  هيولخ نا
 9 دا اي يود طيب كنا تافيبن

 بيرلا ابيلا برسشيال ريمالا اما كتيرعاش ىتح  رذ وبا

 * اع ةقرولا يف أرقي ] - هيولاخ نبا

 : تيلا يتسم سدا ني لاسفلا انفعال ةعرتلوقلا اذه قمل د فلعس

 ردك 0 ترقفام ريمالا اهما قحال  رذداوب 1

 تكشوا د“ (غ ' 5 هدأ ةدنضقا| أرقا ًاتقو تدضو 35- فيس

 نفج لك ىرت يتلا يرث فيك
 يفار ريهبغ اهنفج ريغ اهءار

 0 ادعام عن وفلل لك ئر يبا نا ين

 ريمالا

 - 786 هت



 قاشملا ةرثككعا .اسهازا

 يقاملا يف ةقلخ عمدلا بسحت

 . ين يك فيك
 محفلا علطملا اذه ”تبسح دقل .. ذاتسالا اها « الهم « البم فيس

 ًاباحعاو المأت كايا افقوتسم

 ... ريمالا اهءا هللاو  هيولاخ نبا

 اذه دعب كفاقيتساب نقوم ريغ تب دقلو « ةمئارلا

 ريمالل لوقا ام يدل سيل  هيولاخ نبا
 امن الب ًاداقتناال [ ديك أتب ] - فيس

 .. ينا  هيولاخ نبا
 رطخ دق عيدبلا ريوصتلا اذه لثم يف. ىنعم نا كيأر يف له فيس

 ؟! ةيلهاجلا ءارعش لودف نم ,يأل وا « انئارعش نم دل

 ال نا يبأر يف  هيولاخ نإا

 لكتو لضفتتلف فيس

 نفج لك ىرت يتلا يثرت فيك
 يقار ريغ اهنفج ريغ اهءار ْ

 لحال مسلط هماعب تيبلا اذه زجع رذ وبا

 إ كلذ لثم ىريال نمو  هيولاخ نبا

 نيعركلا ”يذاتسأل رّسفم ينا  ةلودلا فيس
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 ريدالل انباطيللا اذه ينتلا يناثمح - لوسر

 مدقت فيس

 [ باطحلاا هيطعيو لوسرلا مدقتي ]|

 اندحيس هناو «لونقم هراذتعا نا بيطلا ابا غلبأ |[ هتءارق دعب | فيس

 ينأي ىتح هراظتنا يف

 | وسلا وع
 « ًامحفم أقبل احم لجرلا اذه جبني راذتعالا محدقت يف يتح ... فيس

 0 ريمالا اهما  هيولاخ نبا

 تمظن“ يتلا ةديصقلا لضافلا انبدؤم طعأ [ رئاشعلا يبا يلا ] فيس

 معلا نبا اب كحدم يف

 [ هيولاخ نبال ةقرولا رئاشعلا وبا يطعي ]

 ؟! .أرقا ناب ريمالا بغرب له هيولاخ نا
 نإ ىلا كرودع ؟قاننت»كلهلاو ؛ انيلع اهواتث نا ىيغرا ... ىلب - فيس

 ناعربلا» لجرلا يتأي نا لبق يضقت
 رعيوشلا اذه يف يبأر ريمالا ممس دقل  هيولاخ نبا

 عاتماب راظتنالا للم نع وبلن اناسع « لضافلا بدؤلا اها ما

 :راضصمالا

 ... ريمالا اها  هيولاخ نبا
 ذاتسمالا اها ”تفئملت "ولك ةلؤانلا "فيس

 | أرقي ] - هيولخ نإ



 اويلالا هن نمت" ءاشتلا-وزا

 ًءانع هسفن ىلع رفآوأ «:يدنع هل تحبصا يتلا ةلزنلا لع وأ هنكل - فيس

 هل بجوم ال

 نا .كّئبقت « لح .هدمبام لج هنا .. ريمالا ءاقب هللا لاطا  هيولاخ نإ
 وهو كداشنا الاوتشأ لع حتي نا اما . كئاقال ًادعوم مدفلا اذه لثم بزضي

 ٠ لح هعسيال صأف « سلاج

 . طورش هب طوحت الو دح هةدح ال ةللادبع ابا اب ليصالا وحلا -

 معلا نبا اب نادمح ينب قطنم اذه © رئاشعلا وب

 طق اذه لثم ثدح نا قبسي مل « ريمالا اها نكل .رذ وبا

 ن3 د يي د لو فيس

 ناهربلاب لرا ناب ذا لق رمألا نضر رات

 يبا ندا نا حيدم يف ماظنام هنم ععما نرا ينافكح دقل ب فيس

 . رباشعلا

 رعاش هيلا غلبيال لاع « لجرلا اذه مظنام لك  رئاشعلا وبا

 .. ريمالا .اهما. نك -:رذ وبا

 يف اهمظن يتلا ةديصقلا كيدل كه رئاشعلا يبا ىلا | - فيس

 ++ تلح دم

 ريمالا . اها ”يدل  رئاشفلا وبا

 |[ لوسر لخدي 1

 داحالا هيبحصو مظعلا ةلودلا بفهم ىلع مالسلا تاو

 مالسلا كابو يش

 الا



 لوالا ددلا

 خرم | رنيمعاش تشجع دق. يبسحيا ام يملا نبأ ان هاو...  ةلوبلا فيم
 . يل تمادق يذلا رعاشلا اذه تضحم اءاثم ريدقتلا

 ًاقالطا ءارعشلا ذب دق.رعاش « ريمالا اهلا « ينتملا  رئاشعلا وبا

 ىف ءاكيإلابقرلشا يتلا ءاذه نأ ءاقملا وبا ريمالا ديربا  هيولاخ نا
 نم قحترسيام ملظبلا ةلودلا

 ( جيدم
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 سمالاب. هعم ثيدح يف ىمع نبا هربخ دقل  رئاشعلا وبا

 لعام يقلدطخ اهنملا 2 ةيبرطاشإ و ةياقسما دق وس فم

 ؟! ءارعش. نم ريمالا يدي نيب نم لك ف ىتح  رذ وبا

 ًاعيمج كقاوا يف ىتح - فيس
 دعو ؛ ريمالا حدم يف ةديصق قتلي نيح نوكت فوسلو  رئاشعلا وبا

 . اهثاقلاب

 لجرلا اذه نم ةحاقو دشا وه نم تيأر ام  هيولاخ نإ

 هيولاخ نإ اي ةبيغلا بحا ال ينا - فيس
 دعوم ْبّرض ىلع سانلا يف ةركن أرحتي نا ةقافص تسنلأ - هيولاخ نا

 ؟! مظملا ةلودلا فيسل

 بورضملا دعولا يف رضحنال كلذ قوفو  رذ وبا

 ةدوعولا ةديصقلا مظن يف كمبنم هلمل  رئاشملا وبا

 : يت“ةنبرقتلا دصقب « هتيرقبع لك اهيف غرفيل دبجم هلمأو - فيس
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 ثلاشلإ !لصفلا

 ةفلاب ةياعر عضوم هلالخ ناك ريصق ريغ ًانمز ةلمرلا يف بيطلا وبا ثبل

 يف قلطنا « هل دحال يذلا هحومط نم مفادب ةلهرلا قراف امدنعو .. مُظَع ماركاو

 ندرالا يف شرج ينو ايربط يف حدف ؛ نوككاحلاو ءارمالا هبذاجتي ةيماشلا عاقبلا

 دفي“ مل « جغط نإ ادع اهف « هنا الا .. ةيقذاللاو سوطرطو كّتلعب و سلبارط فو

 . ليلقلا ءاطعلا الا. هحدم نم

 ىلع رقتسيال لاحرتلا مثاد اهيف ناك ةنس ةرشع سمح ماشلا يف ثبا دقلو

 رصتق قاطوك ىس كلف لوك و“ لمار نو ن8 قدوة للا ةيهقر ناك دقل .. لاح

 مل هنا الا .. يذلا دا ا ا ل ل

 مظني كلدل ناكف . هن ادح رو وع هزهذ كه ملو . طق طق مادسجلا هحعاطم نع ”لختي

 0 اين نك جايبدلالرخاف نم أهل عسب 0

 دحلا همف هاعد 1 هرظنتنا يذلا ميلا ناكنا رووا

 فيش لق نم اهيلع ًالاو نادم ن نسحلا ٌراثملا نأ ناك ثيح ةمكاطنا لا

 . ينادمحلا ةلودلا

 فيس ناك نيج يف ةيكاطنا ىلا هعفدف بيطلا ينا ةندابمءاش رهدلا لعلو , .
 5 لامعالا دقفتي اهيف ةلودلا

 يف ةبوزضمةزافايف دقع* « ةيكاطنا يف ةلودلا. فيسل:نملحم يف نحن اهو

 اناف . مورلا, كولم نم .كلمل ةروصو « ريطو تاناويح شوقن اهيلع ودبت « جرم
 . . كراعملا ىدحا ةمينغ هذه

 ت 110/ هد





 كتلاثلا لصفلا





 ريمالا اها لوقلا سكمعت  ينتملا

 ؟! بيطلا ابا اب « ًانايحا مئاقولا سكمت الا  جفط نبا

 ... امنا  ينتملا

 فارصنالا انل نآ دقل  جذط نإ

 [ سلجلا ضغتيد ]

 دهق



 يارصناب تتضفت ناف
 ادفر كندل نم هةندددع

 نم أطسق بيصت ناب حمسا ينا الا « كتقرافم تينمتام هللاو  جفط نبا

 . ةحارلا

 هلضف ريمالل رك اش ينا  ينتلا

 هنا لوقاو فورافلا ”قيتسأ « لقم سلجل ندعتستاف نكل جنط” نإ

 ”دمأ يبتنيال دق

 ْ ؟! اضيا بارش ىلعأ - ينتلا

 اهقفد عطقني ال با رشلا نم ناند ىلع  جفط نبا

 ظ ... ريمالا اهبأ نكل - ينتلا

 ش ةعتم رعشلاو بارشلا ريغ يف امو  جفط نبا

 : ريمالا اهءا امنا  ىنتلا

 ةي'الكتغ ةماتصلا ”تدحو



 مس فتعَأ' 06 م رْدَعْأل يف

 ينأو مييف يسفن فّثعا ىتح

 بدا. يلا::لقع ؛الب لورحلا رقف
 ح :رسر ىلا سأر الب راحلا رقف

 ْ .. (  هقازب "نت سح ًاميضم نيجعيال
 نفكلا : ةدوج ًانيفد قورت لهو

 يفلح و ابيّح را لاح هلل

 ينلطعو يرزجهد اهنوك ,يضنقاو

 [:تمصي |... ..فاو ًاموق ”تحدم

 ؟! بيطلا يبأل ام جنط نا

 هلضف تركشل ريمالا ينافعا ول  ينتلا
 اهل كل - ملل نإ

 يفارينإب , ريمالا نذأي له مث  يبنتملا
 كقارف قيطا ال هللاو يناف « بيطلا ابا اب ىقبت لب جنط نا
 ىري م « بارشلا يب ذخا دقو « ريمالا لحب عماط ينا  ينتللا

 ًاضيا كرعش.يف ذخا دقاو جفا نبا



 بيطملا نب دم هللا ديبع ابا اهب حدم يتلا ةديصقلا  يوعلا

 .. مساقلا ابا اب نكل - ينتلا

 بيطلا اا اب حي جنط نبا

 ريمالا بلط دقو يتليح ام  يننتلا

 ١" رق انوقخ ريالا تاك نا ةييطلا اياب يب اهءامودي ىرلملا
 . ٍللاونلا

 كعام- نم رثكا ساناا ىلع ًاطخاس كعامس ينزإي  جفط نبا

 ابماَتب ةديصقلا ولتا الا ريمالا حمسي - يبنتملا

 علاطم يف بسسنأا هب لديتست نا :تدتعاام الا واتتال لب: جغط.نإ

 . حيدملا دئاصق

 : ينتلا

 نمزلا اذل ضارغا سانلا لضافا

 اعنلا نم مالخا محلا نم واخم
 ةيساوس ليج يف نحن ااو

 ندب ىلع مقس نم رحل ىلع رش

 ”قدلخ_ مهنم ناكم لكب يلوح

 نع اهمافتسا ف تثح اذا يطخم

 ') ررغ نع الإ ادلب يرتقا ال
 نئطضم ريسغ قلخم "ما الو

 ًادحا مبك الما نم رشاعا الو

 نثو نم سأرلا برضب قحا الا

 دوو

 كنان يجرؤ نفر وي عل ب يي ضي يس

 0000 0 ]7772757107 ا 7 ا



 :. نينتلا

 كي تلق ىف ل لنا كتادخ
 0 ل سا

 مالكلاو لمجتلا رزقك ناو

 : غب رمح وأو لقع رش ”اظافحلا 0

 مالطا ولهما قمل بف

 تنس>ا  جفط نإ

 - ينتلا

 هيلا هدا حت ءىللا همش و

 منسم ةلعلا _ اةتتلتدلاب انلتببشاو 0
 ؟! بدع وذ الإ لم
 نقلا زيضاو سيشل عج 0

 يناوفلاف يناوغلا روش :و
 1 ْ نمو
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 بضطلا انأ ان سائلا لع كدقح ملظ ع

 ينم لعحتس ؛ يناعملا قامعا ىلا 1 أب 1 ل
 ْ بياقلا يبا ماهسأ ًافده

 زهاطاب شلاف فيك  جفط نإ

 00 و ا ولا
 مهيلع بيادلا يبا دقح ىلع ىوقا ةلالدو « ةقداص ةلمح

 !؟ مساقلا ابا  ينتلا

 ؟!"تدرا ةديصق ةيا -. جفط نبا

 كيا



 اهبعامسل قفل مساقلا وبا رآثا دقل هللاوو جنط نبا

 ريمالا عامسا ينادي نا ىحاال ام ابيف نا ت ىنتلا

 كوجرا ناب بغرت له  جفط نبا
 ريمالا اهءا وفعلا - قتلا

 كذا  جغط نبا

 يم ءرك ىلع اهضعب دشنأ“  ينتلا
 بيطلا ابا اي كلذ ىلع روكشم تناو  جفط نبا

 : ينتلا

 مادلا هيّلستام داؤف

 ماشللا بمتام لثم رمَو

 زاغض“ نئان: هسان :ر هدو

 ماخض كح مهل تناك ناو

 مهيف شيعلاا مبنم انا امو

 ماغرلا بهذلا كدعم :ركلو

 كوام مهنا 5 فارآ

 ا روس ةسمعم

 ؟ مساقلا ابا اب حدم ةديصق اهنا تلق جنط نبا

 هحئاَدم نم يلا لسوام لك يف بيطلا يبا نأش كلذك - يواعلا

 لكتو لضفتتلف - جفط نبا

 .< نيمألط أهيل يا :ئنتلا
 تيطلا اا ايدل ن أل يا جنط ا

 ريمالا اهيا لعاف هنا  يواعلا
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 ريمالا .اهبا « ةءاسالا غلاب هلا سانلا ءاسا دقل  يولعلا

 هل يناجشأ ام هيدساح لامفا نع ينغلب.دقلو . هللاو ىلب  جفط نبا

 م'والاو ثبحلاو دسحلا  يننتلا

 ممل كهرك يف نوذمل كنا هللاوو . سانلا بلاغ عئابط  يولعلا

 مهلضافأل يتدوم قدص يف روذعمو  ينتلا
 ؟با كفر يف لضافالا كلوا ةّنلق جنط نبا

 هانلقرحاو لحا  ينتلا

 سفن نع حيورتلا نم دصقيام راب 2! دخلا نا يرا  يواعلا
 ةمولألا بيطلا يب

 ؟! مساقلا ابا اب فيك  جفط نبا

 يلجملا نب ثيذلاب اهب حدق ةديصق بيطلا يبأل - يوعلا
 !! مساقلا ابا . ينل

 ؟! رهاطاي يعرت ”مالإ - جفط نبا
 ريثكحلا ملل « ةديصقلا هعامسا بيطلا يلا يلا :ريمالا للط.ول ن يولعلا

 هسفن ةليخد نع

 بيطلا ابا اب قحلا لاق له جنط نبا

 اذه, نما ينيفمي ريمالأ ثيل. ينتلا

 ! ًابحع  جفط نبا
 مس همرأ مل نم نوعشل ًاشدخ ةديصقلا هذه يف لعل  ينتلا

 يال وماي رعشلا كويع نم اهنا  يولعلا

 اهيقلت كعامس بحا  جفط نبا

 .. ريمالا اهمأ  ينتملا

 د



 يلا كعفدد رهدلا نسحاو :هللاو تئسحا ب جغط نبا

 : |[ دنااو روخباا حئاورب ناكل جمب امدنعو ]

 : ىنتملا

 ريمالا هجوو ءابكلا رشق“ أ

 روجلا ٍيفاصو ءابنغلا توصو

 رورسلا :ترشب تركحس يناف

 ٍ بيطلا :ابا. ان ةرخلا كب .”تلعفت دقل  جفط نبا
 ٠ ريمألا انآ كتالي رورسلا ةركشم نتا
 ؟! امل ييرشب يرامح واد كلوقو ا

 تيبلا زجع هب "تغلب ىقترم“ هنا  ينتلا
 ساون_يب 0

 يتاذ يف هيفخا امع ةرخلا ينيَّلستام « ريمالا اهما هللاو  ينتملا

 ؟! اهنحس نم كسفن قلطنأ ملا 0

 . حايشالا» ةرماع ءادظ ةريرس « ريمالا اهيا « بيطلا يبال  يولعلا
 مساقلا الا اب يسفن يف هللاو كنأكل  ىتتلا

 ؟! حابشالا كلت نم ًاصالخ عيطتست" اما دعئواملا

 ليها تش < ىلتلا

 اهحابشا ظفلتف' كترنرس ني ورمام

 نا نم ؛ مالظلا. يف حابشالا . سحا نا « ريمالا اهما ؛ يل ريخ  ينتملا
 رابذلا مضو يف: يماما د اهارا

 كاد



 . رخآ نيلي ةديصقلا نم يقبام ءاجراب حماس ريمالا لعاو  ينتلا

 دامع انعمس نا بغرأل يناو .. بيطلا ابا اب نكيلف  جفط نبا

 ةدئع ام

 ريمالا اهنآ انسخ

 بيطلا ابا « كيلا [ سأكلا ذخأي وهو ] جنط نبا

 ا 2
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 رهظا ةليسو ريقوا ال فوسو... نويل رنلا لراتسظلجم جخط نبا

 مظعلا ينته ماركالا اهم

 ليمجاب ريمالا ينرمغ دقل  ينتلا
 دامعاي انعمسأو تاه  جفط نبا

 دنلا قبع اهنم حوف رخابمب كاانلا لغخديو ءانغلاب دامع ذخأبي ]

 | روخبلاو

 لشم رورس ينلخادام هللاوف . بيطلا ابا اب برشأ « برشا  جفنط نبا

 مويلا اذه

 [ بره نا دعب ] -ينتل
 دحاودنع يل رهدلا, ىفو تقوو

 اريثك دازو ةيسلما ”يفو

 هين ةونس نانطاسنل للعقم
 اريرخ هيف ءاملل يرث رهزو
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 ٍانم نم كلام ىدجاو كوبا
 .امناو

 كفانا ل رايووبمالا نذإهسا ىلا .. سطلا اا كه كبور - قوفلا

 : : سا يف
 رهاط اب لغفإ  جفط نبا

 تبب عورا يف امنا .. تلق اهف ناسحالا لك هنلاو تنسحا ذقل- يولعلا
 نظلا ضع ادام كيل 2 < نأآلا ىح هتيم

 ؟! يعابتلا تابأ رهاو  ينتملا

 هللاو ىلب  يولعلا

 ؟! يعابتلا يلوق نم ًارفان كبسحاو - ينتلا

 مك تار فاو ىلا

 [* نأ هلكلا يف تيار له - ينتلا

 مظعلا ينلاب ةقئال ةفص اهرا مل ب يولعلا
 ؟!:ىنعلا اذه يف هللا لوسرا ثيدح كلصي ملأ  ينتلا

 كلذ لثم يماع فام  يولعلا

 رختفا دق ٍلسو هيلع هللا ىلص دم ناك اهبنجبتست يتلا ةفصلا هذه  يننتلا
 يحطبالا يالا يمابتلا ينلا انأ : هل ثيدح يف لاق نيح اهم

 ان نع هلقن ةحصو « فيرشلا ثيدحلا اذهم ملاع يناو  جغط نبا
 . مركلا

 ركشلا هيجزاو بيطلا يبل :رذنغا كذا يؤاعلا

 دك ا



 ابليلق لكم . ءرانا ل هام كك

 بهاذ لشم هشع يقابو لوز

 ىفقتا اذا نرمم تسل يناف كيلا
 براقعلا قوفمان يعافالا ضاضع

 يطبالد د رجا 1 دوب يأ

 ئسلا) ءأطت ' كرر 3 يأو

 بهاوللا روبظيف يرول ةتبثأف

 ! ؟يحسلا رهاط هنا  جفط نبا

 ريمالا نع اهتذخا ةلصخف نكي نا  يولعلا

 : ينتما

 هدودحو هسفن هتيلاع ىف

 بئاغرلا لاذتباو يداعالا عارق

 بجاؤرلا طوطخ نم احا *زعا
 ان ناصيف ىدع اوقال اذا سانا

 بعالسلا زابغ اوقاليذلا حالس

 انحف ”يسقلا اهيصاونب اومر

 باوحلا تاملاس يداوملا يباود
 ! كويمطافلا ريواغم لاطبا  جفط نبا

 ىلا

 برالايف امل لف“ اللمفلا نم

 دع(ة: 



 ريمالا ءادف ينا  ىنتللا
 يف تمظن ام انعمست نا « انسلحم يف جمدنت نا لبق بحا  جفط نبا

 !! ريمالا اها  يولعلا

 مساقلا الا كيلع ال  جفط نبا

 زيمالا_نوعش شدخام ةدصقلا يف.لعل  ىنتلا

 كلذ يف سأب ال  جنطرنبا
 | أرقيو ًاقرو جرخي ] نذا  ينتلا

 بئابحلا ظحل وبذ يداقر اوءدرو

 ةمهللدم ةليل يراهن 5

 بهايغ يف كدعب نم ةلقم ىلع

 مقارن ثيوه وأ يا بسحاو

 يتصحا نيبو ينس ام تيلايف

 بئاصلا نيبو ينيبام دعبلا نم
 ! ةعورالاب  جغط نبا
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 ب هاا يذلا نود ينف وخم

 فضاوقلاو اهنود ٍلاوعلا عوقو

-> 6 



 .. ربمالا اهل قا

 ين ايلا تأتلو « حاتفلا كيلا |[ هيطعيل ًاسأك لوانتي | حفط نزا

 اتلع

 ريمالا اهما نآلا لبق بزشا ملا ينتلا

 لعفت نا كيلا بلطأو جنط نبا

 ..:أ قافعا رجالا لآيما._ يتلا

 تبرش الا يقحن  جغط نإ
 | اهيفام ٍبلغا برشيو سأكلا ذخأي ددرت دعب | ينتلا

 دمحا اب كل ركشلا [ ناسحتسالا تاوصا نيب | جغط نا
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 يقحب يل كلوق ربحا يفاقس

 قييع ىلإ يوثعت 1. ذوب

 ءانن تنزاو تفاينج ول ًايبع

 يبيقتم ”تمرتغلا امر ىلتت يع

 | نيرضاحلا نم رورسو ناسحتسا تاوصا |

 ءارعشلا رباك نمل هللاو كنا _ يولاعلا

 .. مولا لب + جنط نإ
 ريمالا ءانثل ركشلا"- ينتلا

 ءانثلاب كتتعدخام  حيغط نبا

 +! دولا ضلاخ كتضحم ذا كتعدخ امو  ينتلا

 هيلطل تيحاست له... : جفط نبا
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 ءانغلا نضعب ذامع انعمسي اهف « ةحارلا ضعب كل حتن* ذا - جفط نا

 ةعاطلاو عمسلا دامت

 دامعاب كتناطب نم نوكن نا نع نيديعب انبسحا امو - جنط نبا

 دادزا دق يتناظب دَدَع نا ريمالا اهلا ظحالأ*  دامع

 ءاشي نم داشنالا يف كعم كرثشي نذا - جنط نبا

 اديدح اب رض ريمالا معسأس  دامع

 ؟! يتتخت نلو جنط نبا
 هب .تيّتغل فرصلا لزنلا يف بيطلا.ينآل تعمس ينا ول. دامع

 ؟! بيطلا ابا اب ًادامع نقلتام كيدلأ - جنط نب

 لزغلا ىلا يبفن .ليمتال « ريمالا اهما « هللاو  ينتلا

 5 اذاو  جغط نا

 ؟! ريمالا اها ؛ طق" برشا مل  يننلا

 ؟!! برست: نأ ”تبلط ناو  جغط نإ

 رذعيف ريمالا ىلا رذتعا  ينتلا

 يساقلا ركفلا نحس نم سفنلا قلطت ةرخلا  جفط نا

 بيهر نحس يف يسفن نأ قحلل - ينتلا
 نحسلا اذه يف كّجز دق هارت نمو  جفط نبا

 ريمالا اها كلذ يتف رعم بلغي يلهج  يبنتملا .

 نيح ىلا كنجس نم كقلطن نذا  جفط نبا

 ةفقلغلا .باوبالا ةعانم يد“ ام ذا . بيطلا ابا كيلع ال  جغط نبا

 . كيدي يف ابحيتافم تناك نا كيلع



 ١ فلثلا

 يذلا ىلا يارس“ ينينعمونلا ىرس
 مئان لك يا يردن: همئانصآ

 هتخلب ال سانلا ”تضفن ميرك
 مداق داز نم فحام مناخ

 ينارا ”تنك ام هللاوو .. بيطلا اا اب كوف ضفال . هللا هللا  جفط نا

 نم هنع فرغي“ ام رشع لدعيال. هب ”تمفام نا ..ريمالا ةللا ادّبأ  ئنتملا

 : نيلابسملا مرك

 كؤاطع لزيم* فوسل جنط نبا

 ريمالا اينأ نسعسا هنا _ يللا

 ؟ هحدم يف ”تنقام انعمست الفأ .. بيطلا ابا اب ؛ مساقلا وبا اه  جغط نا

 ؟! -لعفا  ريمالا ةرضح يفأ  ينتملا
 يل ”لخ هنا تماع دقل  جفط نبا

 الا اذه احرأو.ريمالا لضفت اولا _ يواعلا

 ....مسساقلا ابا ىنحتتستال د جفط نإ

 ... هللاو  يولعلا

 وبا ”درتسي ىتح نمالا ءىجراو كثبغر دنع لنا ينا ريغ  جفط نا
 7 هسافنا بيطلا

 تبعئام رزاهنلاو نيالا كحد ”تلضاو”وأ - ينتلا

 بيطلا .ابا اب حف لوقتام لك  جفلم نإ

 ريمالل يتاذ يف سحا ام الا تلقام  ينتمل



 هباورفظ اذا موحرع سلف
 مث اب مهيلع يراحلاىدرلا يف الو

 لئاصل الاحم كرئا مل ”تلص اذا

 ملال الاحم كرئا ل تلق ناو

 ينفقاعو يفاوقلا ينتناخف الاو

 مكازعلا فعض هللا ديبع نبأ نع

 بيطلا ا!با.اي مزعلا ديدش كارا لوقت امل ًافالخ  جفط نبا

 ؟! ريمالا وحن ريسا الاد

 ًارئاط انتج دق عيفرلا مظنلا اذه لثع كلعلو  جفط نبا

 سمالا قدص دقل  يواعلا

 - يبنتملا

 يننفاعو يفاوقلا يناناحف الإو

 دلت دالكأ يدب "نقلا نع

 مراحلا بائتجا لثخبلا بنتحي'و
 هيا حانحلا 0 ل يذو

 ملاسب راثلا شحولا الو جانب

 زاك ا را
 الا امنع نودط يدفويس

 ىغولا ةمو>يف *ركلانونسحملا م

 مراكملا يف مثرك هنم نسحاو

 نيالا ايا تعي اد جفط نبا

 -ةّئد



 . سايل

 . ثتدسحح ب ينتملا

 اذه يف مساقلا يبا حيدم يف تمظنام دشنت نا يف بغرا. جفط نبا

 ريمالل ليزجلا ركشلا  يولعلا
 ؟! هحدم يف اهتمظن ةديصقب أدبا ناب ريمالا يل نذأي له  ينتللا

 ديرت تمدام « لعفا  جغط نبا

 [ فوقولا لواحم ]] - يبن
 سلاج كناكم يف تناو  جغط نبا

 1 بريشالل كالا: ياينجلا

 مارك ١ لك قحتستل كنا  جفط نبا

 7 ينتملا

 مئاوللا تقو تنك لا ال انأ

 ملاعللا كلت نيب يبام تاع

 مّيتم تهدش اب ينكحاو

 متك لثم حئاب يسلقو لاسك
 اهموجن يبالط ايندالو يل امو

 مقارالا قودش يف ابنم ياعسمو

 هنود لبحلا لمعتست نا محلا نم

 ملاظملا ق'رط محلا يف تعستا اذا زا

 . مد هرطش يذلا ءالا درت ناو
 محا زيال نم ”قسي' مل اذا ىقسنف

 اهب يقف رعم مايالا فرع نمز

 محار ريغ هحمر ىتور.سانلابو ١

 ل



 نيمالا ,اهبا « يننذ, بذلا امنا  ينتلا
 ؟! بنذي نم كلثمأ  جفط نبا

 يلا دم زوضح لبق ريمالا دصق يرطاخ يف ناك  يننلا
 هرطاخ يف يرورل كركشلا - حل نإ
 كقح ةيفاو ريغ اهنا دعب اهف تيأر ةديصق تددعا ”تنك دقلو  ينتلا

 مظنت مل كاف « كقطن عمسأو كارا نا نم رثك !ب ًابغار تنك ام  جفط نإا

 كيلع بتعأ الف

 ْ ةديصق مظن يف .هلاغشنأ الا « ريمالا اها « دوعلا نع انقعي" مل  يثوصلا

 ظ ؟! مظنت مل كنا لوقتو جنط نإ
 ظ ىتلاةديصقلا لبق ةديصق تمظن دق تنك ينا « ريمالا اهما « قحال - يذلا

 مساقلا نبا روضح ابتمظن

 ؟! ثذا ناتديصق كيدل  جغط نبا

 ريمالا اهءا دئاصق ثالث  يفوصلا

 ؟ ثالث  جفط نبا

 مساقلا يبا حدم يف ابنم ةدحاو .يفوصلا

 ؟ ًاقحأ  حفط نبا

 ريمالا اهما ًاقح  ينتلا

 ةرضح يف اهداشنا قئاللا ريغ نم نا لوقي هتممس دقو  يفوصلا

 . ريالا

 بيطلا ابا اي و  جفط نبا

 فلا



 ريبكلا رعاشلاو ريطحخللا لجرلاب الها جنط نبا
 ميركلا ٌربمالا ىجز' مارتخالا ”ملْبأ |[ ءاقللا ترس دقو ] - ينتلا

 يبرق تسلج الإ هلاو _ جمط نبا

 ؟! ريمالا اما  ينتللا

 مارتجا .لكي ريدحل كاف « مدقت جنط نبا

 .. ريمالا اما هللاو [ بحلب مدقتي |  ينتلا

 بيطلا ابا اب سلجإ .. انه  جئنط نإ

 سلجا ريمالا دعب  ينتما

 [ . نورضاحلا سلحبو جنط نإ سل ]

 ميرك نع يفلبام لك ءريمالا اهما هللاو |[ ًاوهزم ساجب ]  يننتلا
 ضيف نم ًاضيغ غليال كلاصخ

 ماركالا نم تلن كريبعت لثع كناو  جفط نإ

 رسمالل كسلا ننتوفلا

 بيطلا يبأل ةيحتلا  يولغلا

 يواعلا رهاط مساقلا وبا هناك جغط نا

 «هقلخ ثمدؤ « هلثعا "كا نع يكول ناسا ا اي ينتلا

 هنامس يف داب

 بيطلا ابا اب موظنم رعش كلاوقا  يولعلا

 ؟؟ نذا"ةرعذب الثاق كارئامو - وسلا

 مساقلا نا اب انيلع كتلاطا كل رفغن نا  جغط نا

 ... ريفا اهءا هللاو  يفوصلا
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 حيربت رهظ امو « كوالا نبا بحا مك ؤرما ةبحأ ام هللاو  جفط نبا

 . سبق تاثفن يف هروبظ لثم « قداص نيصر نزح يف

 هللاو ىلب  يولعلا

 كرما عوط يفا  دامع

 | فوصلا نبا لخدي ]

 تلانلا تحلل

 يالوماب ينتلاب كتئج  يفوصلا
 كانو" مساقلا نبا اب هللا كايح جنط نيا

 هل نذأتسا ؟انير هتفقوتسا دهو ,قفوبلا

 لفُقت .نا كل ناك ام جنط نبا
 .. ريمالا 'نذأي له: قوصلا

 مساقلا "نبا اي مظعلا لجرلا لخديلف. جفط نبا

 | يفوصلا نبا جر خم ]

 ينبلا ءاقلب لسا ضمان كاعدورا
 ريمالا لاق ام. ىمالا براقي  يولعلا
 ماركل' هبحصو مادقلا ريمالا ىلع مالسلا [ لخدي ]  ينتلل

 [ تورضاحلاو جنط نبا فقي ]

 هس © + س



 يننبذك تلاق حلا ”توكش الو

 ىشحلاب للا قصلي ىتح بحلا اف

 ايدانملا بيخحنال قح سر

 لح هللاو نسعاقشلا داحا دقلو « دامعاب تنسحا تنسحا  جفط نبا

 . ةداحالا

 ؟! لو  جفط نبا
 يف وا حيدلا يف يرخا تاييبا نيتيللا نبذه ءارو نوكت:نا الإ  يواعلا

 ْ رخفلاو يلاعتلا

 ؟؟ دامع لوقي ام  جغط نبا

 ريمالا ١ اما« نذه,ىوس ظفحا ال  دامع

 ؟[:اهلثاق نم" ل جنط نما
 ريهالا .اهما نوتيلا ريغ نم" دايم
 ليبنلا ىتفلا اذه هللا مجر الا ..!! حولا سق  جفط نبا

 ءافصو سل -قديص يف.هانتم وهام نوذملا لوق نه تععم  يولعلا

 ثكادحولا

 1 لوقت له  جغط نبا
 يلف ! ١

 يناذأ ف ىدملا ير ىومهلا ينارب

 سما نه, لدخأ ”ثَرَم ىح كدودض- ْ

 اناو كالا تع يزأ تسل

 سمشلا قلأ يف رذلا ءابه نيبي
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 اصبقنلا اذه

 هبقعي امو تيبلا اذه يف ريمالا لوقيام يردا تساو  يولعلا

 رذ هب قيضا ناب ًاعرذ قاض
 ماركلا يتمركتساو ينامز أع

 ؟!! ناءزلا اذه ًاعرذ قاض دق هارت مب  جفط نبا

 ًاعرذ قاض دنسق نامزلا نوكي « ريمالا اهما يريسف# حص نا  يولعلا

 نحم نم هيلع بصي اا ينحني رعاشلا لعجي هقافخال

 وص ىف نمزلا ننىوقا هنا لوقي رعاشلا نا ديرت  جفط نبا

 ؛هيازركال

 فرصا « ريمالا ءايربك حرجا الا دصقب مث ؛ يل حولي اماذه  يواعلا

 تاي ره ةنسفلا اق اني هل رك دال 6 تيبلا كاذ.تقعت تانا نع رظنلا

 حيدملا يف لمقام عورا لب لضفا

 ! ًاتنسح  جفط نبا

 : حودمملل لوقي  يولعلا

 نكلو سؤوؤرلا انئاضعا ريخ
 ماذسقالا كد قب .اهتلضف

 ىلع نا الا و طق ىنعلا اذه ”لثم ةلّيخم ءاجام « قحلا رمعل جنط نبا
 اهركذا نا بحا ال ذخآم تيبلا

 ريمالا هب لضفتام لثم يلايخ يف ودبي - يواعلا
 ة.عبام دامع انينغي مث برشتلف  جغط نبا

 | دشني ]| - ريمألل ةعاطلا دامت

 عم



 بيرغا نحرلا اذه عئاور نم ءيش عام كلذ لبق لضفا ت جغط نبا

 . راوطالا

 يف يثرلا نيل الا اهب ادم" ةديصق نم يالوم عمسأ” نذا. يولعلا ٍ

 .ايربط 1
 متساقلا ا تاه. جنط نبا

 ؟ ىواعلا

 ماضي 37  ىل الا راع غل

 مالقيالا:ةعيرانسح !اواا"ةكردم
 هيف ءرملا طكرفام ًامزع سيل

 مالسظلا هنع قعام امه سيل

 يناج ةيؤرو قئذالا لاتحاو
 ماسجالا هل. ىوضت ءاذغ ه

 شعب. لسيلذلا طي نم لد

 ماها هشنم فحا شع بو

 رادلتقا ريغب نا لح 18

 مايقللا اببيلا .ءىجال , ةحح

 هيلع .ناوهلا ليس نيب نم
 ماليا تيك حرحل ام

 ف .”ولغو هسفنب هدادتعا ةدش « ريمالا اهما رعاشلا اذه بيع  يولعلا

 هل حماسي لخشقالا نا دب «.هنع اذه لثع تعم دقلف معن جنط نبا

 - غال د



 يداعلا ريمالا ساحجمب قيليال يهذ يف ًاخوسر رثكأ وهام نا  دامع

 ! يداعلا دصقت امو 3-9

 بارشلا نم ذيع ق7

 ١ وو ميو ل

 . زحعللا

 [ ةبكافلاو بارشلاب نادانلا لخدي ]

 دامعاب كن راثيق حلصاتلف  جفط نبا

 ريمالا اهلا ةزهاج يتراثيق  دامع

 . داقنالا يف كتنواعل كتناطب نم رضاحلا ينكي له  جغط نبا

 راتوالا لعفتو بارشلا لعفيام ريمالا معي ب

 دامعاب ةيروتلا تنسحا دقل | اكحاض ] جنط نبا

 هيلا ىمر ام هللاو ”تك رداو  يولعلا

 حيصيو راقولا اهيا قازتب يتح « رادت ةيناثلا سأكلا داكتال  جفط نبا

 راتوالاو ةناطلا يف نيبراشلا لك

 | كحاضتي وا سلجلا كحضي ميو |

 ينتملا رعش نم ظفحت ام انعمسأو نآلا تاه - جغط نبا
 ؟؟ قارعلا يف مظن امم أ دام

 ليلا جنط, ىبأ
 ذذناهلاب زيمالا لفت“ رغ
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 اهارا ناتعاتلا ناتاهو  دامع

 اههداوس ديدحلا كرت ةحاحعو

 ايئاش .الاذق“ وا. ”متسبت جنز
 ىجد اهب راهنلا يسن * اهنأكف

 ايكارك حامرلا تملطاو ليل

 عئار - جغط نا

 ! ةقحالتملا تاعفلا:هذه ةذافنلا ريمالا ةريصبد ىلاو  دامع

 أ رجا !الم الكر زصنا يذلا اذه
 انئاغ هنم ”ترصبا يذلا لثم

 هتيأر ”تفتلا ثيح نم ردبلاك

 ابقاث ًارون كينيع ىلا يده

 ًارهاوح بيرقال فذقي رحبلاك

 ابيئاحس ديعبلل ثعبيو ًادوج

 هللاو داجا دقل - جفط نبا

 ال نم دحتال دقو «ريمالا اما رعش نم مظنام لك يف ديجم هنا  دامع

 . قارعلا نم هلاحترا لبق هضرق يذلا ريشلا نم ىتح « هرعش نم ظف#

 قارعلا يف همظن امم ظفحت له جنط نبا

 نم نوكي نا يف كشا'+ ةلظفحا"يفلا اغا ليقالا اهنا ظفحا  دامع

 ظ . ينتلا م
 كشن ببس يل - جنط نبا

 ضعب فو « ةراهااظ .ةلوحض هرعش نم ظفحا ام ضعب يف نال  دامع

 .: ةحاف ةءادب رخآ

 - عمه



 ايحلا © تالتاقلا .تامعانلا

 الار لالدلا نم تايدلل ”ت
 اين

 انلاخم "يف نبشنا ام دعب نم
 ينديصن ةليرلا سرع يننمصن و هر

 امزاتقتم فويسلا نم ةدحا ”نحم

 اتي ايلف احلا ”ىتطا

 اييئاصم. يترطما .دق .ًايقستسم
 نعاشاا اذه سؤب مظعا ام  جغط نإ

 اليثينم هععسا نا ىلا ىقوش دشا امو  يولعلا

 مساقلا ابا اب يندخ كنا ”لعت جنط نإ

 كقلخ مرك ا ام .يولعلا

 يقلقي مساقلا نإ ءاطيا نكل جنط نا

 اليوط. هراظتنا يف ًاثال ريمالا بسحا ال

 دامعاب لكك نا كل له جنط نإ

 رك ذب «تيفتك_١_يىل ودنا نإف .. ريمالا ابنينهب|قليوط ةديصقلا دامت

 لعفا  جفط نا

 ةعاملا» كئحافي .. يالوماب ىربلا لاح ةديصقلا هذه هبشا ام ... , دامع

 . ًانايحا ةقحالتم عل” كيلع ىرتتو « ًانيح ةفطاخ

 ريمالا اهم باوصلاب قطني هنا  يولعلا

 داب عا



 ةدش ىأر نا دعب « هنودب دئاع ريغ مساقلا نبا نا بسحاو  جفط نإ

 . هبلطب يفاحلا

 نا ريمالا اها كماع يف ذا « نايءالا دحا سلجم يف ينتملا لعل  يولعلا ٍْز

 . نيكاحلاو ءارمالا بلطم حبصا لجرلا

 بلط يف تفحلا ام 6 كلذب [نلاع نوكا.نا:الولو .. ىلب ._ جنط نا ظ
 . يلا هراضحا

 نب يلع حدم يف اهمظن ينلا ةديصقلا ريمالا عماسم تغلب لنه يواعلا
 . بحاحلا روصنم

 . نم. ةظفاي كلل ول تينتو !.شغلا:وزغ خطااهلا قحلا نط نا

 ريمالا اها اهتمرب ةديصقلا ظفحا ينا  دامع

 ناكم لك يف سلاجملا ثيداحا

 انيلع ابنم واتت له  جفط نا
 ريمالا اهنا ةعاطلاو عمسلا  دامع

 تاادامع

 امراوغ تاحناحلا سومشلا يبا

 ايالج ريرحلا نم تاساللا
 انلوقعو انولق .تانسبنملا

 ابهانلا ”تابهانلا نهتانجو ٌْ

 داعم



 فحجب مل ع يذ يه ( الئاق و ةروشنم ةقرو هدي فو ينتلا هيلع لخديو )

 . دعب اهدادم

 ا ممم لوكا
 اذه نم هللإب ذوعا - ىنتلا

 ؟ "تم ان عع ل وعلا

 ؟! مالا نم لجع ىلع تسلفأ . مساقلا نبا اي نآلا سيل  يننلا

 ..بيطلا !ا اي ىلب  يفوصلا
 ذا انب امه  ىنتلا

 سحتنل اهنع يضميف « جفط* نب هللادبع نب نسحلا دم يبا ىلا يننتملا يضعو

 8 بيرقلا قفالا يف هدعس عمتليو « نيحلا اذه نم

 تزسفختو هتزئاج هيلع تينسأ“ حيدم لوا ناك جنط نب هحدم نا كاذ

 ءا مالا "لد ل وطن اي هين وبورك ذ راس تح ثلام ذا . هترهش بوثولا

 . نوكاحلاو

 ... هسلحم هيلع لخدنو ةلمرلا يف جغط نا رصق ىلا بيطلا ابا قبسنو

 يناثلا دش

 مساقلا نبا بايغ هللاو لاط |[ ءىكتم ىلع سلاج ] جنط" نإ

 مقي ثيح يتتتملا قلي مل هنا كنظ يفأ  يولعلا رداط

 ةلحر نم هتب وا راظتنا يف مساقلا نبا لعل  يواعلا

 هم # اب

 00 لا

 م هج جرا 7



 ةروخال «نا:قحال ... هيردا تسلام وا لاملا وا دجلا يلا ابثو بثي نا بلطي هنأكو
 ... ًاضيا بلطي ام رثلف ... ذفلا رعاشلا اذه حومطل

 ظ بطن لك ير يد ل

 يكانم لورال ًادوط تلزامو

 لزالز يف مضلل تدب نا ىلا

 ىشحلا لقلق يذلا ماب *:لئاقن

 لقالق املك سيع لقالق

 ةلقلقلا هذه ينحت مل... لق لق لق لق

 اف”انخ انترا اناراو ليالا اذا
 لغاشملا انيزت ال امن ىنصحلا حدقبا ١ ش

 4 .. ١ ةجوم ربظ يف ءانجولا نم ٍنأك
 | كلقاوس نملام راحت يب تمارا

 .. في رط .ريوصق

 يعماسم دالبلا ني يل لّئيخن

 لذاوملا لوقت ام ابيف يناو
 ىلعلا ديلا نم يغباام يغبي نمو :

 لتاقلاو هدنع يباحتملا"ىوايست ع 6

 مالا... ةايأسا نم ردصم اي عج ابلعل ...؟: يناحم ىنعمام ...؟!! يباحلا
 نم رددت لئاقم نا بتر الو: اهتقعت لئاَقَم هذبف .:.كلذا وه" ةقئقحلا يف
 هيغبس يذلا دهلا ليس ِق هنأ هب كنار © هندل نرغالا يواستب نذا هلوقف .. لتقلا

 2 900 توملاو ةانحلا هدنع ىواستت
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 . لالجالا غلاب هلُثي ريمالاف « ريمالا سلجم يف هارت فوس  ينوصلا
 ريمالل ةديصق دعا ىتح نذأ ربت  ينتملا

 ْش ربصا  يوصلا
 02 ال يلو | قاروا نيب نم.ةقيرو « ةبيرق ةدضنم نع لوانتي |  ينتلا

 . تبلط يتلا ةديصقلا كيلا « يراظتنا لمت

 بطلا ابا اي كل ركشلا  يفوصلا

 ليطا الا لمآو  ينتملا

 نمزلا ينيسنتس اهتعلاطم نا يف بيرال  يفوصلا

 .. ًاكيشو كيلا دوعأس [ جرخب وهو ]  ينتلا

 : أرقي. مث ةقيرولا يف هرصب يفوصلا نأ ضفنيو

 ليا_خلا اناهف يقدو" اير افقإ

 لئاق انا امل ًافلخ” .ايشخت الو

 ةقنما[ئاش رف اعلا ناسخ يامر
 لدانجلا هيدي نم ”نرطق“ ”رخآو

 ْ هلبج لبج وهو يب لهاج نمو
 لبسها يب هنا يمع لبجيو

 ًارسعم* ضرالا كلام ينا لبحتو

 لجار نيكامساا رهظ ىلع يناو

 هنآك اليف ىتحي ثيليال مث تيبلا اذه ىنعم يف يفوصلا نبا. ركفيو

 . هفقوتسا يذلا تلا اذه يف رعاشلا هانعام ىلا ىدتها

 هنا .. ل جار نيكامسلا قوف هلوق يف هانعام اذه ...هللاو ىلب  يفوصلا
 عنقي ال نيكلامللا قيف قببحب ..نيك |مسلا قوف هيمدق ىلع ريسلاب هتعانق مدعب لوَش

 ت2 م« اك



 . ايهلنم

 يتلارك فلل نأ يشيع ةئاثغ

 لكلا ."ثنت نا: ثنب سيلو

 كل ةديصق ماتخ اذه  يفوصلا

 تماع فيك - ينل

 يفدو ايرت افق : ابعلطمو  يفوصلا

 لوقت م ىمالا  ينتلا
 ينهذ نم رفن نا دعب 6 ةديصقلا هذه يبتكتست ول تدنتو  يفوصلا

 لمفا فوس - ينتملا

 رظتني نسحتا ريمالا نا ينتسنا « كلئاعث ةقرو كتيدح ةوالط  يفوصلا

 هيلا كباهذ غراف ربسب

 . ءاطنن

 ايش تلق ام ينا تاع كنكل - ينتملا
 ريهألا يطع اال همليلل قارتقل ام سما الا اب ناو قوصلا

 جنط نإ نم ىحوتسُم رازصالا اذه له - يبنتملا

 ببر يأ نود  يفوصلا
 ةديصق ”دعا* ىتح زبصن لهو - ينتلا

 نيلدردلا ةين“_ يفوسلا
 ؟! كلذ فيك - ينتلا

 لجر وهو يزلملا :(نخاطر متناقلا»إل امله مشوي اكباحتا و د يفوقملا

 - ىلع ًامزاع تنك ينا كبذكأ امو...:هئاطع نع قدصلا لوقت كليا اي نتملا

 . هل ةديصق ثددعا دقو «همرك نع يغلب ال هدصق
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 مساقلا نبااي غلابت كنا  ينتملا

 تغلاب ينبسحا ال  يفوصلا

 هد ركل بكل

 تحرب دم ةكرابخا للف ع اها ام نسل ريخالا تأ قرصا

 لآ املهرورس مظعو « مالا رش ىلع هطخس مظع تاع كتيلو .. نحسلا

 :ونمامبلا

 مضاقلا نبا دسحلا الا ينجسام  ينتما

 بيطلا !بااي دسجلا الا مظملا كغوبن ربظا امو  يفوصلا

 مهتقمأو ندساحلا هرك ١ <ل  ينتلا

 ارط سانلا يردزت كلعلو « ًاضيا مهردزتو مهتقمت  ينوصلا

 لوقلا اذه ام  يننللا

 يتمه يف رقتحم قلخي مل امو هللا قلخ دقام لكو  يفوصلا

 3 اذه كلصوأ  ينتلا

 كسفنر ةآرع نع ةسوكيمهتاعاتلا انتتصوو  فوصلا

 ؟! كلوقب دصقتام  ينتملا

 حضاو ساكتنا « حيدلا يف سو ع لا نأ كلا ولا

 كلاح ةقرو كقزر ةلق ىلع « ةيلاعتلا كسفنل

 ”ءانلا هياط نيب نسل + يدبك يف اعلا للا اذه ىَفنيس - يننلا
 . يدي يف هذلا

 ملم ءاينغالا ىنغا كنا بس « دمحا اب كرعش عمسي نم  يفوصلا

 [ هسفن بطاخب هنأك ]  يننلا

 د "8
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 يناثلا لصفلا

 نم. بيحر نجس ىلا قيضلا يمقاولا هنجس نم ينتللا بيطلا وبا قلطنا
 نم ءيش عامسالا عرقي ذخا دق ناك همسا نأ دبب . سساحالا ريرصو ةقافلا

 (ءارمالا عمطم هحدم ادغ ىتح نحسلا نم هقالطنا بقع ةرتف ثمل امو . فنعلا

 نمزلا يف تأدب دق رسيلا, هدبع ةتاف لعلو .. ءاغوفلاو ةياعلا ةنسلا ىلع هرعشو
 موي يفف . ةئامثالثو نيثالثو تسم ةنس نيطسلف يف ةلمرلا نم ةيحانب هيف ماقا يذلا
 ةبوك ر عم ًاصاخ الوسر جافط* نب نسحلا هيلا لسرا « ةنسلا كلتل كايعش مايا نم

 . هيلا ضوخشلل هوعدي « اهبك رب

 . يفوضلا مساقلا نب دمع لوسولا عم ةرواحم يف هعمسنو هاز انإ اهو

 لود تسقملا
 كفو تخل ةقسراث هنأ و < قرتلا
 انيك تلقاو ءآرعشا بلطي ريمآلا © ىنتلا

 الا هيلازدوعأ الإ مييقا عيل” نينزسملا زيهالا الوم نا - ايقوصلا
 ش ٠ يعم تناو

 ًائيش لقا مل تنك نا لمفا امو - ينتلا
 رمثلا َلائرأ ىلع كتردقم ريمآلا ىلع ىفختال - ينونملا
 نيح . لك رعاشال ًاروسيم لاجترالا سيل  يبنتملا
 ينتلا ادعام  يقوصلا

 الا
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 يل ريمالا ىن :٠ قاري ل
 رح دان [ بجاحلا ىلا ] 0 ىنفلا اوياحسو :

 ب رب 0 !! ريمالا ابما

 م تال يشيل 0

 ربا ّْ 00
 عضويلف [ رشب ىلا ًاريشم ] ول ل >7 فلا 1 :

 : ريمآلا ' 8
 | ارشب نايدنحلا كك

 ل 0 هذتاو  ْولْو 000 07 د

 و : اننب ارشب نايدنحلا 00

 "د,

 4 ا



 ا

 كنج ؟يشتفلا انبنا“ ”تللطا

 كنف تءألم يذلا نرايدملاب

 ىلع ريمالا مسقا ول ”تمسقا
 كباظام. ءاشعلا لبق كلتق

 درت له  ؤلؤل
 هيلع درلل تيندنإلام « ريمالا ةيغر نم ودام الول - يبنتلا

 رسالا نم قيلط تناو لءذإ  ْولْؤل
 ريمالا هب ركشا ام لوق تددو  يننلا

 تعطتسا نا هتيفاقب هيلع درت نا لّضفأ”  ْولْوِل

 .. ريمالا يالوم  رشب

 كّحم نجسلا يف لاح دب ال كيلع ىرتفا يذلا رشبو - ْولْؤل
 3 ريمالا اهما يمه ناك اها شن

 دزءال  ْؤلْول
 مانلا اهيا كمه ناك ام ريمالا لعي - يتلا

 هيحفأ ب قلد

 ب ىتنلا

 بطش" يذ ءاضتا ف يمحو

 كمت هددحم ف وب ةدقا

 تفنذ ىلع ادمقاو ًايلك سكخاف

 كهف كيتيثأ“ نيب ام لظأو

 ساا“ثه



 ,خم يل ناضرعت دق .نيلاج ىلع هب بيم يلا تروسصت ام يرطاخ يف ”تددعا
 .: رداملا اذه

 تدانعا مت للقأ_ *ولءو
 : يعدلا اذهل لوقا - رش

 هبرقب ىظحت رعشلا لاقم مزلإ
 حزتناف كل ايا الإ ةوبنلا نعد

 ةسدنملا نم واذ تخ لكيغو ؛ دج يف نيللا فصرك فسر - ءول'و
 ةفرخزلاو ةماحفلاو

 .. . الوم ثددو رك

 ىتقلا اهل هيفاقلأ نيب هيلع درت له [ ينتلا ىلا ]  *ولءو
 يالوم يل زاجا نا دحاو تيبب  يننلا

 لمفا  'ول'ول
 . يعد كدي لثم دي يف الو « يناهني.نم كلثم سيل [ رشب ىلا |  ينتملا

 ةحبمب ”تحمم راف يلا يرما

 ب قارس يلع الس يت" 20
 ريمالاب يتح هتنابتساو رذقلا ايه ةف رجع 'ريمالا عمس له رب

 . هسلحمو

 لبميطلا .اهنا ةرخنلا,كماظع يف سلام ريمالا ايانح نيب يلا

 37 مع



 ”تدرا" يوعد. ني ًاقراف نكو

 كديعب وأتثب تلعف' قئوعدو

 يل ”تدج"' ام كيفك دوج يفو

 ا! نا "ترسب أف يتريسب تحت دق 8اوو فلا أ تفوح "ول*و

 تدحا كناو رّصقم

 ا

 راق ل

 ٠ يالوم رش

 انللخ هنيينا ىذلا قتلا اذمل تبع دقولما ب *و'و

 يعدلا اذه ىلع درا نا يالوم يل زاجا وأ تددو  رشب

 درت نا كتردق يف لهو  'ول'ول

 ! مدقلا اهنا [ ينتلا ىلا ] - رشب

 [ مي [- يل
 ١ تنطتسا نا ههباج مث .. كيلع دودرم ةتسنا  'ول'و

 «ريشسالا اما « كلذدلو « ياوس دحا يأ نم هئاهدب , لع يا

 لامس



 يش "را هعايشأب وف
 دوسالا دآو تيفلا ءاشك

 هنأت ىوزمتفا:ةيزلكم ”زاؤمأ
 ديعلا قتعو نيحللا تابه

 احرلا عاطقنا دنع كتوعد

 ديرولا لبحك ينم تولاو غ

 ءاليللا ينأزي اك كنوعد

 ديدحلا لقث "يلو نرهوأو

 لامناا يف ا(بيشم ناك دقو
 دوسبقلا ف |هسشم راشف

 اديب اوقلطإ رج
 ريمالل ركشلا ينتلا

 لا د ولو

 يالا اهيا موب بيننا
 كيابعلا ١ لعاب تاودنع قالو

 دوعقلا نيبو يدالو نيب نس

 مالكلا روز لضت كلاف

 داوبشلا “ركن ةدايشبلا ردقو

 نش ال ثسعم له  "ولاو

 ءيفألا اها هللاو رش

 يتفلا, اهيا لكأ  *ول'ول

 يااا



 ... ريمالا اهمأ قفانملا اذه  رشب

 ةيلا::ًاقوشم تب .هللاو دقو .« كدنع امم تاه د ءولءول

 | داشنالاب ذخأيو ًاقرو هبع نم جرخم ] - ينتلا

 ك1[ شاع وحرس 1 اكل

 دودعلا ”ثاسشلل ' ةاودق** ةنقو

 ْ يىلقم سلا

 دودصلا كوطت يلق تبدغو

 فندم ىتف نم ىوللل و

 لير ليتق نوم .٠ يوفلا ٠وكخو
 قارفلا يما ام اترسحاوف

 دوكلاب هنارين قنلعأو

 نيقشاعلاب ةبابصلا يرغأو
 ديما ملل ءابلبتأو

 0 جمل“ أو

 دويسلاو ىمللا تاوذ بح

 ريمالا ءادف انكحو تناكف

 نقب ف ةمعن نم لاز الو

 ديعولا نود فيسلاب لاح دقل
 دوعولا نود هااطع ل

 لومملا يصاونب ًاباح ىمهر

 دشلا ىف "امد ةرارب :رعو

 ءانقألا ةلدع هاتفها ةردق

 ديدعلا -ريثك : نشبج لك ىلا
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 ؟! ابل كلشتراءمه -؟الوول

 لسر هددحو هللا فا معي مادام « ريمالا وفعب يتقث مظاعتت  ينتملا ا

 ,ئايبنالا ١

 لسرم تنا لهو  'ول'وأ

 باجيالاب درلا ىلإ ينمفدي ريمالا :راربصا ب ينتملا

 +! لسرع كنادب : . “لول

 ريمالا اها كسرم.لجا ب ينتلا

 يالوماب هسفن ىلع دهش دقل  رشب

 ريمالا اها اذه رسب, لبق:نم لسرم يكل - يبنتملا
 ءاهدلل يلا

 رسيأ دعاقيالا دوت أكلارا اس ختولعول
 ... ريمألا اهمأ شب

 ينلسرا يذلا وه هنال ريمالا اهنا لجا - يبنتملا

 . يالوم رب

 ناوملاو نحنتلا ىلا ينلسرا هنكل - ينتلا

 لف تاكو - ءولتوأ
 ريمالا عماسميرما غلبي نا الولو يب ةياشولا ىلا دسحلا هعفد - ينتلا

 ٠ "نحشلا ببيغ يف ءانفلا ىلا ترصل

 ... .اريمآلا تذاع نأ تردي

 انيدل. هيف عمات يذلا امو  'ول'ول

 ريمالا لاثتمالاو لالجالا نم ,هنك, ١ ام نالعإب يل نذؤي نا  ينتملا

 . مظعلا ديذخالا بيبملا ناطاساو «ميركلا ”ول*وا بيرالا

 تا ها



 [ ديدح نم ديق هيمدق فو ينتلا لخديو ]

 نسما نشا

 ميئالا "نم ميركلا فصنم « مظعلا ريمالا ىلع مالسلا  ينتما

 ظ ! ! ًابجع « ًابجع وول
 ظ يبي رحب بج محلا 0 | أيهم يندبق دوبقل ريمالا بحع يف  يننلا

 حولي آم بدم: ناغالا ادشه ءارو ىقلا نا تلخام هللاو  ْولْوِل

 احن

 هثخ نم ريمالا-تركدح دقل  رشب

 . ريمالا اها اذه - رستب_ دب ينتلا

 ىعدت اذام  ْولْول

 يدنكلا ينحل نيشجلا#نيدممحا انا ينتملا

 ين تنا له  ْولْوَ

 3 اشاحب  ينتلا

 ؟!. كعبت"١ نم ددع غلب امو « تلسرأ“ ىتمو | ًاعباتم ] ولْول

 ع لقا مل ينتلا

 كلا ”م كف" "ول*و

 ذخالا نغ هلثودتتب .لماو « هفطعب يل. عمطم .ريمالا لا وس يف  يبنتمل
 ةياشوأ .

 "هس



 اهئاداع فاصم ف هعضو مسحت ةفوكحلا نم براك ن أفا - ؤلؤل

 ءاهاعلا فاصم هثبخي ىطختي نا ةيهادلا اذه كشوا دقل رش

 ءالحالا

 هربخم ينيتأت نا لبق لماحلا اذمل ركذإ ىتعمسم قرطي مل ولو

 سمن ةيا ىريف « هئايربك و هبجع ةنشبىيمإلا سهأي فوسا رش

 اهءارو ينتخت ةثيبخ

 نيجْسلاب تؤويلف [ بجاحلا ىلا |  ْولؤل
 يالومل ةعاطلا بحاح

 ة باسم عنو مظ” دق لجرلا نا يدنع هل عفش نمم ينغلب دقل_ ول

 .. انلق امب قئاو زيغ انتنك ناقد ةبفاك ةباطو

 ... ريمالا اهما هللاو  رسشب

 + يلا هارضحتتا| .ثمباف هيلغ«قفشا :يتتيأزت نكتلا :ؤلؤل

 . دل و برر

 يالوماب ينتملا [ لخدي | بحاح

 يبيت افا! قيجسلا تادسيط يف :كلسوإ .: كل ما ال « اسخإ - ولؤل

 دحاو ينتملاو نيحسلا نا لوقأو يالوماي ؤرحا  بجاح

 كافالا ةياوغ تدتما:يالونم-رصق ىلا ىتح ترش

 لخرلا لخدا [ بجاحلا كا | ولؤل

 [ جرخم ]- ٍبجاح

 هزغا:نم نحنعا تيأراام هللاو أع ولولا |

 يالوماب نيجسلا [ لخدي |  بجاح
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 صلة ويما ىذل نيذفنتملا خرصئسي جادنك نب فلد وبا ىضم دقل

 ينو نيكتوك يف يمثاملا نا ىلا داع ىتح هيعس يف لاز امو « مهمتءورم يعدتسيو
 نيب .ينتلا : لثثع يلت مايا دعبو ... صم ىلا ينتملا عفدب زعوي ْولْول نم باتك هدي
 رثا  ليدبتلا اذمل ناكف ؛ ديدح نم ديقب فاصفصلا ديق لدشتسا دقو ُولْؤل يدي

 نم ةحفن هقاشنتسا لعل مث .. للملا سألابو لمالاب سأيلا لتدب « ريبك هسفن يف
 «ةرضتما هئانربك ىلإ ةدر دق « صمح ىلا نيكتوك نم هلاقتنا يف ةيرحلا مسن

 .. اهتوقو اهتايح

 0 الا "يللا يل ةياج دبشنا صنح يف وِلْؤَل سلع لخدنو

 عبا مولا دما

 ىلع حنو كافتالا يعدلا اذه ىرن فوسل .. |[ ةكد ىلع ًامبرتم ] - ٌولؤل

 هربظم نم هلامعا

 دق ىلا كاذ كفإ نا تلق « ْولُول ريمالا يالوم ينزاجا نا رشي

 ل « يثرؤيت نب اف. ناللا نم ةزاكبلا ىلا لع هثينسارامتظو لو ل دش لك ىدمت

 ناظاسلا ىلا هعلظت ىلاو ريمالا لع ضيرحتلا :ىلا هادعت

 3 لقز ام كافآلا نإ نش. ليت رن ذ ام ظفعأ واول

 ] نيرشللا زواحتي مل هنا ريمآلا اا ودبي رش

 ينبلا لامعالا لثم يؤدب ىتف ينأي نا يف بيرلا دشا ينرماخب  ؤلؤل
 تر

 ةفوكلا ,نم هنا ,ءريمالا اهما ًايودب لجرلا سيل  رشب
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 بصم كلسا  ىنتملا

 راصتنا يلا ريشتو ريمالا اهيف حدمت ةديصق مظنت نأ يدنعو  فلد وبا

 هلأست مث .. اهنم هدرطو بلح ىلع نييسابعلا لماع يتشرحلا ردب ىلع ةيديشخ الا
 . كفصني نا ابيف

 تيأر ًاباوص  يبنتملا

 ضصنمج يلا كلقن ىما يدي يفو الا كيلا دوعا نلو  فلد وبا

 اريخ, ينع تيزوج ج ينتلا
 ام لمحت يلا كوعدا ينا مث .٠. ءصع ةديصق مظن يف عرشا  فلد وبا

 كتسا رح "يف ينفلخي نم ةلماعم ءوس نم هاقلت دق

 كدعأ دلع ىننملا

 دمحا اي ًاعادو  فلد وبا

 يفولا يفيدضاب ًاعادو  ينتلا

 | مظنلا يف عرسي قح بيطلا وبا ثبلي.الو فلد وبا قلطنيو ]|

 اسييف نعطت:ةاسأه ىظعا امو.::.:بفيحلاو لظللابو « نيكسملا ىتفللايف
 ع ةةوِننلا .ءاعدا.دَح هب غوابلاو ربكلاب ةالاثملا دعفأ ... اهديب ابسفن ءايربكلا

 فورطظلا ناب داقتعالا قدصا امو « سفنلا لاوحا بحعاام ..؟! كاوهو فافسإ

 ةديرطب وبلي دق توللا .. سفنالا مهتلت كلتو داسجالا مبتلي اذه ؛ توللب ةبيبش

 سوفنب وبملت دق فوراغلاو « اهءارو اهلئنمرا ىتلا ضارمالا بالك اهيلع تقّيذ
 يف نابسنالا كواس يلا رظني نمو ... اهب اهتلبك فلا سيساحالا دويق امل تآقتا
 -رجت ةلسلسلا ىلع ةضباق فورظاا ىريف « قوطلا يف هقنع لش يلا داقني « هلامعا

 لاب للا“ ؤلفبلاو ًاطوهو (هكاوملط تغاش ىنا ناسنالا

 ا



 أمخا كتيأر نا لبق نكا نا

 بوتا كيدي ىلع .ينف "ت
 هيو كمدل ينباع 5

 بويعلا بويعلا يوذ يف تقلخ"'
 لرقلا ىف نيسلا لإ اذه نتا ان ب فلذا

 يديب ينئايزبك نعطال ”تنك امو « مأسلاو مقسلا ينارب هللاو دقل ينتملا

 ينا م « سانلا  ةلفسو. ةجاحلا عم لاهالا نحس يف نروش# يلها يروصت الو

 . صوصللاو ةلفسأا نيب نحسلا اذه يف روشحم

 . ةيقاسلا

 كلاحخل ثار انا كل فاد وبا

 ءاثر عضوم نوكأ الا تينت كلو  ينتلا

 تروصتق كوذدح ريرخ الا تععم ام هده كتعطق يف ينا ريغ  فلد وبا

 تمد ه0 دصقت ام ىنتملا

 تقام خا قف عنخ كذب خو ودنا

 ؟: ىعئاملا نبا فاطعتسا نم ةدئاف ال نا ديت  ينتملا

 !::لطع اهمال قل لالخ نيفتمأتو لن تلال
 ؟ نم قلو

 , هلا كلطفتيم اذا ةلاسل ني قبلا ةةلذبإ توشو ..ه”لخا ع

 باصتغا لواحا ينا اوءداو هيدل يب اوشو دق ًاسانا نا ينغلمت ملأ  ينتملا

 . ةناطلس

 الو « ةلذماو ةفزاجم ىعئاملا نا ىلا كئاحتلا يف نا ريغ . ىلب  فلد وب

 . ؤلؤلا يلا كلئاجنلا يف لاحلا لدبتي
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 فانم دبع نب مشاه لآ نم

 مهئاشنبا نم ”ثرص ذم مهتبحأف
 فاصفصلا نم مميدويق تراص

 تلق ام وه مقاؤلا نا:ئرت الا: ينتلا

 طخشسلا رش لوقل هللاو هنا - فلد وبا

 ىمعئاملا نا هيفسلا ”لمع ؛ راح لمعل هناو - ىنتملا

 اذه كلوق ىلع كئاذيا لا بخاولا ينوعدي - فلد وبا

 !١ فلوبايا د ىنقلا

 كتيذا نكيفغارت كل ةعدقلا ققادص نا د تاتولذ وبا

 ؟! فلد !لا اي اذه لاقي ىلثملأ - ىنتلا

 تلف عئابللا نيا حلا .تاتناسوو نقنأ نأب”تعر قا”. دب ار هلفلدةوإ

 . اهيلع. ينمغرت ةحاملا انا . ةقلطم ةنغر كلذب يل ةمغر ال  ىنتما

 ًاعزح وا .ةدش نم ةبهر ابتلقام هللاوو ؛ فلد أبا كلذ كل - ىنتلا

 . في نم

 [ ةقيرولا يف ام. أرقي ]  ينتلا
 تيرالا ب نكملا اهنا يدب

 كاع. يلالاتن الا: ءيقامأل

 يناقركسسال اذا اابنمل "مثال: اول

 بوذي ٠ كريع عسمدي .بلق مذ ظ

 ا



 «فلد' وبا هوس لحر هتسأ رح فلكم لا ردها ءادوو .. فاكغسلا نم كاتمرق

 ني ةُماق تناك ةناتلا نم ءيث ىلع ةفرعم نا اهنبب ىرج يذلا راوحلا نم ”لدتسي"

 ... ىضم نمز يف نينثالا

 .. هل ًاثيدح عباتي فلد ابا عمسنف نحسلا ىنتلا ىلع لخدنو

 بالا ةيبما
 نيح اهدمقأو اندلا ماقا دق يمعثاملا نبا نإ تنعم دلو كيد اإفل د" وبا

 : هيف كلوق هغلب

 كفلحتسإ, ىنأو ؛ ةقيرولا هذه يف ام ةباتك ىلع ترسق“ يكل  ىننملا

 . هيلا املاصيأ ىلع

 ءل هفلدا ابا. يعرتمالااةنينتلا
 ذوفنلا لاحم يف عانلا ريصق لجر نم هوجرت يذلا ام_فلد' وبا

 نركل « ةيقاسلا غول. نع ىتح يب فقي ديقلا اذهو يتليح ام  ينتلا
 : لوقأف دوعا

 دقف تئش فيك نجسلا اهبا نك
 فا خس رف كو لسا ةتنطو

 فدصلا نكاس رالا نكي

 فطع نم لنمأت ام غلبم ردتقتاف مث .. اذه نم كعد  فلد'وبا
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 .:. "يدئملا" اسأل ذاقم

 هلا يدلا اها ضمنا | ينتلا يلا ]| يدنح

 دز الو بابسلا ,لخ  يبنتملا

 تيأرو تعمس له |[ يدنجا | رمش
 كاف“الا اهيا ايه |[ ينتملاب دشي |  يدنج

 ... يدي يف ينيس نا ول هللاو  يبنتملا

 | هعفصيل هدي عفزيا | كابحلا اهنا سرخا ب يدنج
 ماللا اما مسخ | ةلانلا لوا وهو ]  ينتملا

 | هقبقي سيو هنوقوسيو هيلع دنحلا'تلأتيو ]|

© © © 

 ... نيهاو يرقسلا اذه دبطغا ام هالولف « هعنشا ام دسحلا هللا لتاق الا

 مهعيبطت يف ىلكرلا يعس ىتح دم مل ع رشلا ىلع اوعبط نذلا ابساناو « ايندلا اهنكل

 يف طارفالا ىذا نم لس دق الس رم نا. « هعلادق ذنم'خب راتلا رك ذي مل ... ريما ىلع

 .صقنلاو نحعلاب روعدااو دسكنا رورش نم تماس ةيرقس الو « ةينانالا

 ضفخ هل رست ول « غلب يذلا يبذالا والا غلي نا ينتمال ناك له نكل
 يف عادب الا «ناك نا" اضيا يردي نمو ! يري خم .:؟! هللا اضاف قرق#تو نشيعلا

 «اهيندلا نضارغالا نع ةهزنم ريد ةيرقبع الا عقاولا يف سيل ةيعيبطلا مولعلا .نيغ
 ةيدرف برام. غوالل.ةركام.ةلي..و الا نسيل مولعلا كلت ريغ يف عادبالا ىلعل لب

 نع كلذ هب دعقل اهنم هانتبا ام هايند نه باصا يذتملا كا ولف... ابيلا سفنلا علطتت

 ١-, يدآلا دواحلا قنارع لقوت

 « صم لامعا نم ةيهاسلا ةيخان يف نيكت وك ةيرق ىلا ينتلا كاسي

 هيلجرو :يئنتلا قنعي ىلا طبت نأب .ةيرقلا يف مالا.بحاص يعئاملا.نا نعويو
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 : ىنتملا

 ىلآلا ةرباسحلا ةرساحالا نءا

 ارك الو نيشب اينيف زونكل او دنك

 ْ هشحن ءاضفلا فاذ نم لك نم

 قيض دحل هاوحف ىو ىتح
 :تنايه سوفنلاو تأ توننملا»

 قحالا هيدل امي ةريتسملاو

 هيث هايم الا ع او

 ا ةمفلاو كفوا تقلق

 حورا ناكل حيدلا ىلا انب تزفق ول « بيطلا ايا اب هللاب ثيرح

 ..ابسوفنأ

 | دونح هعبتي نشب لخديو مادقا:ةكرج عمست ]

 يلاثلا دا

 كلجر اذ وه رش

 ؟! ريمالا بلطي نم درمالا اذبفا  يدنج

 اةينتيتي ,# رسل

 هيلع لذت ةحقولا ةسرطغاا هذهو « هللاو هتفرع يدنح

 !؟ رشا ابتلعف دقل  ذاعم

 دهس كل ضال ضهنا [ ينتلا يلا ]  يدنج
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 دمحا اب كلئامش قرا ام  ذاعم

 - ينتلا

 ٍقرأي يىبقمؤو ”قرأ ىلع“ ةقزأ

 فرفريت ةربعو ديزب ىوهو

 ىرا م وكت نا ةبابصلا دبج

 قفخب بلقو ةدبسم بفريع

 رتاتبط مرت واقي حالم

 قّيش داؤف يلو ”تينشا الا
 يفطنت ام يومملا ران نم تب ارح

 قرح انع ”لكنؤو ىئضغلا ران

 هتتقذ يح قشثبلا لها تلادعو

 قشميال نم تومي فيك .تبجمف
 يا يشك تقرخو ممردعو

 اوقلام هيف تيقلف متري
 !, هايسعولاو - ثد رح

 ثيارحاب هاوا  سادخ

 ... بيطلا ابا اب هللاب  ذاعم

 :؛ يننلا

 قشني نيه نيلا نا زغلاغا لزانم لها نحن انببا يببأ

 اوقرسفتي. رف .ايندلا مهتعج رسشعم نم امو ايندلا ىلع يكن

 ! هاتعولاو  ثيرح

 دمها ا اندز  ذاعم

 مكان



. 

 . اهتلذم يسفن نع هب بجحا

 ممَض نم ىوكشلا يف ةلذم ىراال  ذاعم

 ,نراسالا يب يف ةيباشتم سوفنلا ىرا اليفاو  ينتلل
 لو قيحلا 2 داعم

 ايقملا قى «يربس مرج قلطتت نإ ةرفرلا ثلنال تناك كلذل  ىنتلا

 . ءاغث وا ءاوم نع ًافشكتم ناك « صيحمتلل عضخا ام اذا « هلعل « ريئزب

 : تلق « اهبنم متععس يتلا ةديصقلا هذه فو  ينتلا

 ظ ميرك٠» تناو "تماوا ازيزع .شع

 دونما قفخو انقلا ..ىرمط نيب

 يغلل بهذا حامرلا سوؤرف

 دوشنللا اًريص لغل ىفشأو ظ

 3|. ردوب ذل قف ىلا لليل
 دواحخلا نانح يف ناك ولو ل

 ةكح كنم مظعا وه نمي تعمسام هللاوف . بيطلا ابا اب تنا يبأب  ذاعم

 . ضيرقلا ضرق يف كنم عربأو ةعاجش كنم دعبأو

 ذاعم اي زازتعاب كءانث لبقا  ىنتلا

 يتلا ةديصقلا يف ةعورلا نم تلبام غلني نم رغذلا يتأي. نل  ذاعم

 . ًاعاحش رصتتا ابا اهب تحدم

 ضيف نم ضيغ كلت  ينتلا

 اهابا انعامساب ةءمّت له  بيؤذ

 ابعلطم نم .كممسا  ينتتا

 الفاس



 رانيد فلا ةئم كلم دق بيطلا ابأ نا

 ةراثآلا ةنغلان ةصقل هللاو اهنا  ذاغم

 ةبالا ءارؤضرالا يف برضأ نأ'كأ يسقد ةسلا نو : لجل" لال
 5 ءارثالاو

 بيطلا ابا ان كلامآ هللا قمح  ذاعم

 ثيدح نم ةصقلا هذه باقعأ يف يناتا امم كل ركأذل يناو  ىنتلا

 دا ىنصقت كلاح نأ قايم
 كنم .:نسلأ ىندأب نمت امو - ثارح

 ا تماتها: انقيملأ فقع فيك هبيلقلا ابا اي تيأر دقلو . معن  ٍبيؤذ

 كل انؤاثرو كتصقب

 ام ًالاوقا ينم رضتعت ىتح يزبتصت ةرئاد قيضت تناك كلو - ينتلا
 . دحأ اهب دلي نا تكنو

 زرلا بلط يف لاطو يردص قاض

 يدوصق هنع ”لقو ينابق ف
 يمحنو داللا علتقا ًادبا

 دوعس يل ينبلمو سويف
 هدلا نم :تعنق اذا يلضف نا

 ديكحتتلا لبحمم .شيمس رس

 ْ كل ثار هللاو ينا  ذاعم

 هيومتلا نم رابغ ةراثا ىلا. عراسا .تنك ىوكش لك رثإ ينا الا  ينتلا

 اف ةيفم



 !؟ اذه ب كحنو . ناكدلا بحاصل لوقي خيشلا تس دقلو  ينتلا

 مارد ةسمخن لاقف

 ! بحعلل اب  ذاعم

 نيمهزردب . ةسجخلا هعان دقلف . دعبلا. لك قطنملا نع ديعب ىمالا  ينتملا

 !هيدغولا جفانم

 هللاعدو هراد ىلا ابلمح نأب دازو  ىنتلا

 مادقلا اذه ما برغاام  ذاعم

 :.كلبح نم بحا'تيأرام هل تلق.« لمف امب ًارورسم داع نيحو - ينتملا

 ن(ام ردي هّنتع مارد ةسمخ كتيطعا نا دعبو خيطبلا اذه يف يلع تمن دقل
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 هنم ةوامغ م ناكد نحاصب اع تاك

 ًاحراب هبسحا ال لوب لحرلا يلع ةدر دقل .. ريثلا ماتحلا كيلاو  ينتلا

 تيبحام ينهذ

 !بالحف _اذاعم

 ةنقام كلم غبشلا اذ تح نا ".-تكسا .. يلع ًادر لاق دقل - ينتلا

 جنوس# كل 6 ذاعم

 .. لاخ ةقر يف انا ينودّتمُي نا ةفاخم الا يتبحا قرافا مل يناو  يننلا

 حلا اب  ذاعم
 « نولؤقي نمانلا معبا ىتخ لالا بلط يف ةدحم ىقبا فوسلو  ينتلا

 اع



 فطاوملا:اهيف .يزاتمت ةانقو ..ةايحلا ماوق للملا نإةعباز هقلاج يبنتملا

 بوأقلا ىلا

 0 ذاعم

 قطنملا اهدعب مّدكحتو ةياكح كيلع صقا - ينتملا

 كتياكح تاه  ذاعم

 ةسخ كتمت تفادتب ىلإ ةفوكلا نم موي تاذ'تادزو ..::> يننتلا

 بحاصب تررم ىتح دادغب قاوسأ يف يشءا تجرخو «. ليدنم بناج يف هارد

 اهيرتشا نا تيونو اهتتسحتساف ةروكاب تاخيطب سمخ تيأرف« ةبدافلا عيبي ناكد
 ناكدلا بحاص لاقف ؟ خيطاطب سجلا هذه ؟ب : تلقو تمدقتف . يعم يتلا ماردلاب

 ظيغي ام عد « تلقو هعم تكس كالا ٠ نم اذه نميلف بهذإ « تارتكأ ريغب

 نا تعطتساام هب ينسبجام ةدشلو .. هارد عرش اهنك اقف... نمثلا دصقاو

 لبقي ملف مارد ةسمخ هل تعفد مث ًارئاح تفقوف . ةمواسلا يف هبطاخا

 هعمل هللا لتاق

 هل ”تهرش ىلا تيارا ين دص هنا يف ةربعلاام  ينتلا

 كقالم تدضقام هللاو ال

 نم جرد سخ دق راجتلا نم خيشب اذاو يتريح يف سلاج انأ امفو  ينتلا

 هل اعد مث هناكد. نم هيلا بثو دق خيطبلا بحاض تيأرف . ةراد ىلا ًاهاذ ناكدلا

 ىلا هلا كتزاجاب . ةرروكاب خيطب اه « يالوماي : هيلا للذتي هنأك و لاقو
 . كل نم

 ةيهانتم ةّنسخ _ذاعم

 ؟! نذا ماتحلا يف لئاق تنا امو  ينتلا

 ةصق نم املي -

 2 يل



 رخافتلا يف تعمسام غلبا ةليلقلا تايبالا تناكف  ذاعم

 لاق ام انعامسا نيطلا يبأل له  بيؤذ

 - تي

 نامزلا فورصل ترخدذا يذلا ىتفلا ينا لعت ةعاضق

 فدتخ_ يب لدي يدحمو
 اخسلا نبا انا اقالا نبا انا

 يفاوقلا نبا انا يفايفلا نا انا

 داملا ليوط داجنلا ليوط
 ظافملا ديدحظاحالا ديدح

 دامعلا ايانم يقيس قباسي

 ىولاقلا تاضماغ ا ىرب

 سوفنلا يف كح هلعجأس

 ينام ميرك لك نا. ىلع
 نامطل نبا ناب, رثضلا نبا انا
 ناعّرلا نانا جورتنلا نبا انا
 كانسلا ليوطظ ةانقلا ليوط

 نانجلا ديدح ماسحلا كندح

 ينافك يناسل..هنع بان ولو

 كتبحاب كعمهحت نا هللا ىلع ىنمتا يلو « دمحا اي تنا يبأب  ذاعم
 اذه جار ريغ ينا هللا ٍلع  يبنتملا

 كتبحا ءاقل نع كتبغرل ًابجع  ذاعم
 عا مخل“ ىتح ةفوكلاب ذولا الا تمسقا  يبنتملا

 مزعلا اذه يف كيلع يمن كتبحأل نه  ذاعم
 يبنلا ضعب  يبنتملا

 ؟! :ثيطلا ابا اب كلذ تفيك  ذاعم
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 - ىئقلا

 اعامحا كاذ دعب :هللا ىضقو انقرتفاف هدب نم يبأب

 اعادو يلع همتلست كاك انيقتلا اذ الود انقرتفاف

 هللا هللا  بيؤذ

 : ارك دتم لوقا ؛ يلاسشا يف متجه دق متمد امو  ينتمل

 يبواسذ .نيب ماقف يتقراف يوجه ذيذاى فنكيلايقوش
 يومدتارفلا ف .قرقزا امم ٠ ةحوامتنارفلا ف متدجوامآوا

 عيدوتلا ىلع وسا ىدتغا ىتح ًادهاجكعادو نمر ذح:!تازام

 عيجشتال سافنالا هبتعنتا اغاأكت قيلجو ءازهلا _لحرز

 ! ةقداصلا ةننعوللاب - ثيرح

 : يلوقل بحتسي لو هل توكش دقف رخاهلا سلا ناو

 نسولاو نذحلا نيب رحملا قكرفو
 اذالالملا“ لقم ِف 500 حور

 نبي مل بوثلا هنع حيرلا تراطا

 لو تال با يبس يفكر

 ينو ليال يسصطاخ

 ! ًايكاش ًاقشاع .كقدبصاو امكح كمظعا:ام هلل _نؤذ

 ف .انتبدن ىلقرهلو اسم اجل - يندلا

 ”يخوذتاا.ناساب كت كاذ

 ةليلق ًاتاببا ينم عزتنا ىتح يتقحالم نع لجرلا كفني مل  يبنتملا

 - ؤ5 وه



 كرطاخ يف ةحالا رضختست نأ ىقبب - ذاعم

 نمفتلا تاروثو « دوحملا يوذو ةحالا - ىنتلا

 عتمتل قطنت نأ ينكيو - ثيرح
 | دورش دعب :| د ينتلا

 يتيدغت بيشلاو: ىتلئاق ىح

 ظل نم يع يفدوسأ يمل

 يمد قيرتال .رامح تادب الو

 مك نم كيدفا مهلك سانلاب
 ! اهدانت يتلا هده نم انذع ول - ذاعم

 --قنتلا

 7-20 رهدلات اذب نظاالو

 ةدح ىلعتنخأ يتلا يلايال م

 منغ ىلع يلوصحمو أسانا ىرا

 ربطدم تال ىتح تريصتدقل

 يميش نملالق الابةعانقلا الو

 رت. الو ينرذعاو لاما ةقر
 ملكلا لعياوصحبودو>ركذو
 محيتقم تال يحب محقانالاف

 يرت#و سفناب ىدرلا ضايح يدر
 معتلاو .ءاشلل' فدرلا .فوخ ضايح

 ةلئاس حامرالا ىلع كرفا ملا نا

 مركحلاو دجملا ما نبا ”تيعد 'الف

 تيفوغ «.تيفوع | كاسحتسالا تاوصا نيب |  ثيرح
 كتمحاب السصو كل تن: هللبوو 6« نيالا ابا اب كامب و هللا كابح  ذاعم

 عطقنم ريغ

 917ه



 [ روضحلا نم ناسحتسا تاوصا ]

 كوشي نم ناك<بالو دمحا: ان كوف ةرْؤف*ال“_ذاغم

 لاوغ لرد وم ادنتدر الا بلقلا ابا ارانب < "1

 ءاوترالا بهاذدم انيلع دست تالظل « كيلا رهدلا انسلح ول هللاوف  ذاعم

 ل رطاخي . ضيف نم
 كرشاغ ندخ. لكو كأننا ًاناكم دسحنأل يناو ب نيذ

 ةبحاو « يرسلا يتجا ينوطمغ موي بيؤذ اي كلاوقا ينركذت ب ينثلا

 حيرجلا يقل. اوركست
 دحا اب ركشلا +وفأالا كحال 3
 ! ؟.يل اوركنت مهنألأ  ينتلا

 تبلط !تاكلديق تدك :ةلاع متر رجزا ايما وي كا رك رانا الل دلي
 ع م, م ِ 5-5 3 .ه ص م.

 . تعضخاف ةغالبلا تيدحنو « تدجاو رعشلا تضرقف « ةعاحشلا تقشعتو ةعفرل

 قحلا نع كلوق دعبام يرمعل - ينتملا
 ؟! موي يف كرعش مهبطاخ اما :لاد تعا وبك ذم

 . يتعوأ ظاقيا تيشاحن ول يدوب - ينتلا
 ارئاشالثم لبجحي نا.« ةغالنلا فارطا كلثم مذ" نم نظيأل - ذاق

 ؟! ديرت لثم يا  ينتلا
 اهاوسل ءيضتل ةعمشلا قرتحت :كوقيايذلا كاذ  ذاغم
 ؟!ذاعمأل يعرت مالإ لام ينتملا

 ةعتم ةيأو انل ةعتم « كتعول انظاقيا يف ح ذاعم

 فرحت" لب 6 ذاغم اي قرتحتال ةعمشلا .ثئنتلا

 غوجشلا .قرخت , ةيهلا :اذككو بس ذابش
 تبصا دقل - يننلا
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 كلل :تركبذ بقل ب ىننملا

 + يم لأ لاشارم اننا و_"ذلمم

 ةلضللا ةلاضلا ةمالا هذه ىلا لسرم  ىنتلا

 ل نانو
 ظدارلع تتلمت كك ًالذع ]يقدلا:المأ“كن قئتلا

 4 ]216 2 ذاعم

 عاطا نل علخألاو قائلا ةناوثلاوَفازرالا رارداب  ىنتلا

 "باكمام ل اذاطو سلام
 ظ قفانعالا ترك © ىاذ سغ نأ - قال

 ظ ربظن كا هنم كملع فاخا مظعلا ىمالا اذ لكم ةكانم

 وا
 ةضر هتذخا. نك كارآت .: اذاعم
 هن .هئم تابكنلا.ذخأت يلثمأ [ نهذلا دراش وهو | - ينتلا

 كتايحم ريدليطاخت. كاملو ارنا لا

 : فحل

 - ينتلا

 يعاقم..احئيملا يف .كنع قخ ينا ذاعم هلالا ديالا

 ماسحلا جملا هيف رطاخن انإو يلط ام مسج تركذ
 مامحلا ةاقالم نم عزجيبو هنم د اذخأت يلثمأ

 لئانبج- ةقير فم: نمشي اعيضمل ًاصخش يلا نامزلا زرب ولف

 هللا هللا - ثيرح

 - ينقل

 يعامزاهدي يو تراس الو يلايللا اهتثيشم تغلب امو

 ماسنلاو ظقيتلا يب ليوف د تءالتما اذا
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 ٠ كبدا ضيف نم ًاسابتقاو كتدهاشم مانتغا انمرحام .
 ٠ التنى  ةفوكلا نم لاجرلا دشا اناو ٍتلقام كعامسا ىلا ذاعماي ىنقوست

 لوخلاو فاسسلالا نهاراض
 مظن رد بيطلا ينال لوق لك - ٌثيرَح

 ليبس يف .بوطقنا ينبهرت نلو « مويلا دعب لومخا نيكتسا نل  ينتلا
 ايندلا نم ياغتبم ىلا لوصولا

 :ساومو برطللا نعول كافك ديناش

 تلق نيح « ادبيه نشب لثع يدق 'رثعت نا ًابقرتم تنك يعلو - ينتملا

 لوخا ىلع ةروثا يتمه يعدتسا
 بيطاا ابا اي تلق كارت امو - بيؤذ

 رعتسلا اينإهلا ةكاسمم يف ءاعرإلا ىلا يضن عفدا ينأك و تلق ينتلا

 ًادبا اهراوا

 5 ىلاو ةوقش يف قم ىتحو مرح يز ٍفتنا موي يا ىلا

 مركم ريغ لذلا ساقتو ثق ًامركبفويسلاتحتتقالاو

 ريبك كلم ةمدانمل حلصت ريطخ لجرل كنا هللاو  ذاعم

 !؟ ذاعم اب لوقتام يردت له  ىنتلا

 تلق اف اغلا: ىيشجا ايلي

 فا دمع الا اف:زيلطقم ةشلاغلا ليس ايلتلا
 ؛ و اين الب
 نم هيههاف ءابجنلا كايتفلا ءالؤه هلقني يربخ عت مل تنك نا. ينتلا

 لسرم ين الا ذاعم اي انأ ام . . يف

 درحا ان ًالزاغ كيسا. ذاعف

 لزم لا هل بيطي نم يلثم.سيل . ينتلا
 ؟! ليسرم ينننذا نا قلعت

 سبي



 ؟! ”هتناها يف"تطرفا'دق كارت الا ....  ذاعم

 يتفحض» ايف غلي نا لواخ بلك باقع يف ترصق ل |ب ب ينتللا

 هل دربشم ل ىلا الاليم ايدو بوي حاج جلل ودام [رتقتنا - لاتخ

 - سمع ريمأ دنعو يعئاحلا نبا دنع ةوظحلاب

 ؟! يغرع نع دوذلا نع ًادعاق ينارتفأ . ًاعقاو تاقام به - ينتلا
 | هر يقالاج لأ ىقحا تب دقل «بيطلا ايآ اب هللاو  ذاعم
 الا لق نع يندرام هللاوو . ةرباع ةيذا ىشخم نم يلثم سيل  ينتلا

 مض مهلاني ةفوكلا يف يل ءازعا ىلع تيدخام

 . ةءورماب بهذيو ةريصبلا يمغي دسحلاو . بيطلا ابا اب دسحلا هنا

 دسقأ الاكس يلق ىفعام . هلا ىلب  يتتلا
 هردص هراغياو .ضمح ريما ٌولؤلب رش لاصتا نع ينغلب دقلو

 ةيحانلا يف هدنج ثب دق ْولْول لماع يعثاملا نبا ناب كربخا الا يدوب ناكو . كيلع

 كح“: تحتل

 العاق هسسحمم امو ينتملا

 . هيلا ويصت يذلا ناكملا يتترت ىتح ريمالا رش يتتت نا ينبني ناك  ذاعم

 نتا" للع ي نا لشعار د
 قاعد .اعيسلت لا قلخ دقامزكو
 يق رغم 1 يتمم يف رقتحم

 ىذا كب لي

 لاخي . ةعانقلا ىلا يناكتشا نا دب « هللادبع:ابا ان كلوق روكشم  ىنتلا

 : لايت" ةقؤاو 'ةوق كلا لع ربصال تدع امو « لاوزلا هل نآ دق شا

 لعفي دق ريرشأ دأ| اذه نأ كْنلَع ىو ! تكي ول ايكو - ذاعم
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 يسبعلا ةرتنع كاويدب كتحفن دقل  رشب

 ءاكتا ال يدل ناويدلا  ينتلا

 ةزقل تقرس دقف « حجبتلا اما ؛ ذا كموقب فرس#ت لنا  رشب

 لزحالا ديدعلاو ةبارقلاب ال العلا تلن يدنبمو لباذبو

 يرتفي ظيلس لش” ينتلا
 هناسل تعطق وا يدوب  بيؤذ

 عبطلا ىلع وطست . تيضم لب « لاوقالا ةقرس دنع فقت مل كنكل ترش

 تفلصف كسفن يف .اههتمهوت تسنح « ةيسورفلاو ةحاضفلا. ىلع عيطتت « ليضالا
 . حيبقلا فلصلا

 /:بيقلاةلاداو فحل ايوة شل هلل تراان, نفي زلت ال ياقاقت
 نيكتوك  ةيزق .يف ىتحو ةيالسلاو صم يف انيلا كتقسم دقلو:- ثيرح

 . كنس: ةثادخ ىلع رعشلاو ةغللا يف كبعك واع رابخا « هذه

 ًاللاو دعرلا يود نع.هينذا مصِي نا الا رباكملا اذه ىبأيو  يننلا

 : ينا معي

 دوسلا ظيغوىدعلا ماعنو يفاوقلا برو ىدنلا ترث انا

 رورغلا اهما « ءاقسأا نادبع نبا الا تناام__ رشب

 نم رقحا دعب تنآلو . يبعن ريس كلواطت غلبام هللاو . عبقرلا اهمأ  ينتا
 , كع درا نا

 دمحا اي البم البم  ذاعم

 | ًاقناح جر ] ةبعكلا برو كنف رجع ىلع مدانل كنا - رسب

 عا دع



 رشا كديور  ذاعم
 .. مخل .َ هل هي اي داو تساف.« ةاعتفاب هّيغْوبهرز - ىنثلا

 ' ديزم نم هسفن قوف دحب مل 200 بيجعبجمف ًاجعمنكا نا

 ةفلع ,نب ليقع هللا محر الا . خب خب رسب

 .٠ كسافنا دمحا وا هينمتام قدص ىلع ناهربلاب ينتج .. رباكملا اها  يئننتمل

 امو ؛ ةفلع نا ىلع ا سمحتم الإ ًارنش ؛انمعم اف . دمحا اب كديور داعم

 8 كنلا ةعابسما كلذ يف ىز

 تع لل هنلط كتابا هلوق يف  يننلا

 ةيقذاللا نم رفسلا ءانع.تمشجت ينا مث .. ىرت مك ىمالا بسحا ال  ذانم

 , ةانأو ةتاصر نع آحراخ كاذ دعب كسسحاا"الف ك آرع رسنلاو عمسلا عتماو كارد

 . كعفو 1

 ةضلا زتألا اذه يناثق نم متي  يثثلا
 كبفس ِكيلع درب يدي يف يذلا ناهربلا رسب

 رشا لواطتت كارا  بيؤذ

 لئاقلا ةفّللع نبا ىلع رشالا اذه محرت  ينتلا

 ينامر هدعاس دتسا اماذ موي لك ةيامرلا .هسفعا

 . ًاظبغ يتيع داكحتا كتهانن ناو « تنعام اذه هللاؤ يأ رش

 . هوحهاف ينلع امم قرسا ينا لوقي هنأكلو  ينتما

 !! ًاحع  ذاعم

 ناهريلا زربت ىتح كندابم ينا دب  ينتلا

 هيدكت ناو كعدعي لوقلا قد صست اف . كيدل مئاق يناهرب - رس

 هللا كاحل حض ا - يينتللا



 6 يلح 2ع .كقآرق: نخ انيلع تولت لا ةقابات ناد

 0 .| .مويف ءهارصبت ليج نإ دج |  ينتملا

 ضماأ . .. .نإطخإ يفل رفاكلا نا ؛ رابنلاو ليالاو راودلاكلفلاو رايسلا مجنلاو »

 نس 3 هنا نق « نيا -رلا نم كلبت نم ثا فقأو « نيقبلاو كتنس ىلع
 9 3 4 و هليبس نع لضو هنيد يف دحلأ

 . نانا اذه ىملاب انتدتالا : ارحسل نابلا نم ترآ - بؤ 2-2-ب

 لب رجؤل“الوبشفتال ؛ يتؤتسلا قيّرظلا يف. ضنا ؛يبآلا "اهنا ينثلا*
 , موق طا زعض' ل يبا ةقاعلا 2

 ' ةخ |[يندخ كا : لةللا رحسللاب  سادخ

 هب 6 يل يي ع

 ملاك 0 وعِدتو + دا لإ عماجم هبل .هنإ .هللات ب سايخي أ 5

 رنات كرف ؟ نايا“ ل غلاب غلبام دمحااي هللاو - 1

 : ذوب كبجو يف ةحابص الولو ؛ كيبا ريغ

 521 3 ين ضرع ةكتشلا الد 1
 . مالم ول ير نوكي نا مججأل شلح ثيرح
 . راحفلل ىعدأ لا مر كلا دتحلاب ةعالشلا نارتقأ دا تاليف دع

 ءوس اذنف:اي--كئبنم.'يلاق «ةتونثنقو تلبحق“ تاج اان دقو "انا ل ئنقللا

 # |[ : هل هش م

 ؛ ينتلا قدي يناردا امو - رس
 . ا بيؤذ

 را 00مل

 سول ترف يسءنب و يب اوةرش *:لب تفرش يعوقبال

 ٠ هب قييم داك“ ىعل بحتفلا يف يضمت كنا يرمعل !! هز هز - رشب

 ابا ع
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 ةيحان  نيكتوك ةيرق يف « ماشلادالب يف هازن باتكلا اذه ملطم ينو

 نم نابش ةعضب مض ًاسلجم ردصتي وهو هنم برتقنو . صم لامعا نم  ةيفسلا

 ليعامسأ نب ذاعم هللادبع وبأ وه « فورعم ةيقذاللا نم لجر مهني زرب « يدغ ينب
 اافهسا_ اي عار . يقذاللا

 ةسرشةقان ينتملا عاضخا ما يف نوثدحتي موقلا عمسنف سلج ا لخدنو

 سمأ نم ذختأ دق يننتلا لملو . اهتسارش ةدشل ابنم وندلا ىلع دحا رجب نكي مل

 كي 1 راب ان وو < :ةونتلا وعاعدا“ 0 5 رعت ةيأآ- يي إلا

1 > 4 8 357 
 حا كيا ةيغ ىف 7 -ه2/ رح دياي ةينادعدب يب تع > دب صيودس .

 مع

 ْ ..لوالا بهشملا .-. ْ
 نماالا بالا ال لذ نم بند .. .كاو ونسب اهتتعلذاام ةلاوو 0

 اع فيم
 حي لا ا دنع نيمركلا

 لع” كفرت ١

 9 كتداح 3 ةةوتتم « كادوعد لع كومباس : نمن كلذل  ىئاذخ

 طق اهتانآدنت' ىلع وم وّرجام « تللذأ يتلا ةركبلا ناف . هللا و ىلب - بيؤذ 9

 كي ١ هلال ةيغر ةديغيإلا تايآلا 'كلتو"ت ثيرح-
 3 6 عع 3 ى.راكترمبأ يلع + و كح( مي كسا : .ءايلوالا ةلداو“

 يف قازغألا 0 0-0 ذآ « ماركلا باحشلا 3 ٍمكلَسَر لع - 0
 . نيقداص ؟لاوقا يف منك نا بزحتتلا

 لاو تنألف . ل وحنا بهذم كعانا يف بهذنال انإ - بؤ
 ل ل ا ا ا :

 سح ا
 هم فخ

 بت لمت 0 كيلا ابدت ايس الا هب انتتجنآرق امو - ثُبيرح

 : كيلخغ
 خخ 6 انو ا

 اهي

 هن 08+ كك



 لوربا لصفلا
 :- ىسننملا ببألا وبا

 ةنبم ةفوكلا يبدلو. « يفوكلا يدنكلا  يفمملا نيسحلا نب دا وه

 ٍي "ابنب لو ناك يذلا هوبا اما . اببلا سسنف ةدنك ةلحج يف « ةئامئالثو ثالث

 دبع مسأب الا فرعيال حبصا ىح هتيننكح ىلع هتنبم مسا ىغط دقف ةفوكلا

 فاشل

 نمحون هيبال يدؤي هتنادحيف“ ناك ينيلا "ناب نظلا ىلإ وع ديام لماو
 هئاحط ةدام « دعب اهف « كلذ نم اوبنختا دق .داسحنا وه « هتنبم.لامعايىف ةدعاببملا

 . هلوق يف هوحبمم داسحلا ءالٌؤه دحا وه اهو « هب ضيرعتللو

 ايشعو ةركب ىسانلا نم لب ضفلا بلطي رعاشل لضف يا

 ىري ًاحيحص_امهفتهقلخي مهفتلاو « ينتما ةيسيفن رح يف صئاغلا لمل مث
 بكاره هج يت أشنا دق اهنا كرد . كلت هسأ:ةثيع هئامحتسا رثا حوضو لك

 . ةدئاصق نم.ةديصق ابينم. تلخ نا لق يتلا ءايربكلاو يملاعتلا' يناعم اهنم دمتسي

 موي دعب ًاموي هسفن يف. مظاعتي ناك ءايحتتسالا كاذ,نا يف تيررالب مث

 ده ىلإ « ةرشع ةعبارلا ىطحتي دكي امل وهو « همفد « هغلبم هيف غلبام اذا ع

 0-0 ناك ًانيح دادنب يف مقيف « فده ام نود ًاطبختم يضميل يلئاملا تيبلا

 :.؟ةيداتلا' يف:نارعالا نيب رخآ ًانيح مقبو « نيقار ولا نيذ اكد يلا

 مخ



 حد ااه ةباأن هيلو ف

 ار !ةىلاع تبن الهام



 ةبراضتم لاوقالا ..نا يل نين عيزألا بتك يف تامجإ رم. نم
 ةلودلا فيسب هلاصتا لبق هتايحو ينتملا ةأشنب .قلعتي اهف ةمودعم دانسالاو

 . ماج ىف
 داريا يف ةبغرلا ودعيال ةيحرسلا هذه نم دصقلا ناك ذاو « كلزإف

 ىدعتي الو « هتايح يف ينتلا ابمظن يتلا ةيرعشلا تايبالا فال 1 نم تائم عضب

 هأشن يف لاوقالا نم تذخا دقف « هتيسفنو هتيصخش نع ةركف نوكتل ةلواح
 يفةفيفط قراوف يسفنل ًازيحم « ًاضرع اهرسياو يحرسلا نفلا ىلا اهب رقأ « ينتلا
 . ريبك ضومغلاو بيرلل ذخأم اهتاذ دح يف يه يتلا ةيخراتلا ثداوح لا لسلست

 ىلع ةأفاكم يسحو « دصقلا ضعب تغلب دق نوك ١ نا لمآل يناو

 ٠ روصق لك نع ءاضغالا دبحلا

 فلاؤملا





 رسملا يفاقم

 هموصخو ينتملا نيب ةطاسولا . ١

 ماع فلا دعب بيطلا ينا ىئركذ-*؟

 يي ا ا
 فاقلا ةعاش د



 ينتلا ةايح مضت ةنيما هي م لفلان نا لب . ودبت دعت مل ىتح تانسحلا كك

 يوتا” كذا رع الطن« كاببنملا نه لثم نم, ينسطجيفبا ال هرصعو
 :انبتم رثكا

 دضعو هيولخ نباو ؟ينح نباو سارف يبأو روفاكو ةلودلا فيسك « يبرعلا يبدالا
 نيبام ءيراقلاب لقتنت اهثداو ح نآلو .... يسرافلا ىلع يبأو نييدلاخلاو ةلودلا
 ريثكلا هيلاعو رعشلا ف رثم“ نم ايف نآإلو .سراف دالرو رصمو ماثلاو فارعلا

 0 لل ارا ولاو قنات لعب تتاوم وانص بيااهتسم اهالو . ىقتنلل
 ابينادت ال يتلا ةيلاعلا انتراضحو « خيرات هدعبام يذلا دحمالا انيراتب ًاريخاو ًالوا

 ةفارطلايلا اهقيرط ةيحرسملاهذه ذخأت كلذ لك لجل ... ةراضح  مايالا ىلع
 اييظن”و « اهونتقي الأ ”سانلا اهيلغي“ ةنيمث نوكت نا ىلاو يبدالا عاتملاو ةيركفلا

 ”قيقح ”فيصحلا ءيراقلاو . هتيحرسمو داؤف نم ”تماعام ”غلبم كلذ

 ةلييدش لاس نأب ينم فارتعا عم « تهاع ام نسحا لعي نا ةيحرسلا أرقذإ

 ًايحربم اتفوأب دأوةما برعلاجوحأأ امة يح رسم؛ةيخيراتلا ةيحرسلا يففيلأتلا نم ديرب
 هيا دسلا

 بادالا يق“ سناسل



 باتكلا ميدقت

 ( رش وب لزا
 ميكس نك هب مي

 درسأل نأ ل007 د رك "نا ناكل )ده 01 رس افيسلا لام

 نا ”لق تايخزسمهل ”تأرق دقو . بتكني امن ًاريخ نييروسلا حرسملا باتك نم

 ينط ىلغا يف 2 هل كلا . راسا دلي يي ساراس نلط هناك عذاب
 ءارجإ يف "بلع "أو « نفلا قستنم' يف « ةناورلا كبح » ىلع سانلا ”ردقأ

 ؛ ةيقلخ ةربع هتايحرس نوكت نأ ىلع مباصرحأو ؛ اهصوخش نيب ةيحرسلا راوح
 ثداوح الو مالكلا "ضم" ًامالك .تسنإ ةفداه هنايعرنف

 اهنا لارك

 ىلع هتصرحو « ةميلسلا ةبب رعلا هتغل يضر” مك يش هنم ينيض رب" اف انا امأ

 امإ وهو. نضخالاو  زفسالا بدالا لثالغ نم اهسبليو . اديوجت ابتيتفتطي” نا
 لزني نا امأف . باتكلا رئاسك نوكيف قمح نا امإو « بحملاب يتأيف ححني نأ

 . ًاحْبض هنورواعتإ طوشلا الإ وه "نإ ؛ ًاموي مهبنع لن هنا فرعأ [3

 هذه اهتقثاعت لوالا : نيسسل ”نانلا أابقشعتي نا ةريدح ةيحرسلا هذهو

 نا يناثلاو . ًادّسب اهدم يركفلا دجلاو ةربَشلا يف تبهذ يتلا ةيرعلا ةيرقصلا
 يف ةعاربلا نح ًاعراب . خيراتلا عئاقو ىلع ةنامالا قح ًانيما اهتباتك يف ناك فلولا

 رولا نم عقت ثيح ينتلا عئاور ضرع يف بدالا قح ًاييدا « اهئازجا. لصو
 . ةره لوا ابعمسي هنأك

 سلو « ةفئاط نود سانلا نم ةفئاطل ةبوتكم ةيحرسلا هذه نإو الأ

 .ركفلا لهاو ةغالا باحصاو بدالا يلوأ الإ اهمتدهاشم وا اهتءارق ىلع ”ربص دحال

 ابنم . تانه" ىلع « كشال ءابنم اوعقو ابهف اورظن نإ ءالؤه نا ىلع . ةمادب

 أرقي بحمم دبشم ىدعتيال ينتلا رعش ضرع نا اهبنمو « لوصفلا نيبام ”تازّفق
 اهتكسملط ”تانه هده نا الإ ... طقف ًارورغم ينتلا ريوصت اهنمو « بيعي عماسو

 منع



 يوغاو ملاع ينارافلا رصن وبأ

 < .. ل يمر ثيحتتلا قحسا وبا

 رتب رح ىنطقرادلا

 ربا رح : يدمأآلا

 غي ءيىشانلا هللا دنع وبا

 را هتان نبا

 س 2 <«نياضلا نب لضفلا وبأ

 [رميوش يبارعأ
 "نغم دامع

 0 10 ل

0 

 عب

 ينتملا وار ةرع نب يلع

 ينتملا ةذمالت نم ينج نب نامع حتفلاوبا
 دادنبءاملع ربكأ ىجمتاحلا ىلع وبا
 ةفوكلافارشا نم: يواعلا نسحلا

 هبوب نب ةلودلا "زعم 1

 | نوراه نب دم نب نسما :| ياليل

 ةلودلا زعم ريزو

 ةلودلا فيس مالغ

 روفاك 'مالغ

 ينتملا مالغ

 نيس 1 ا اي سة اا



 ملا صصابقُسا

 نيسحلا نب دمحا بِيطلا وبا ::ينتلا

 نادمح نب لع : ةلودلا فيس
 جذط ان دهم لبق نم ةلهرلا يلاو : جْالط' نب نسحلا

 ةلؤدلا ف.س لبق نم ةيكاطنا يلاو نادمح نب نسما: رئاشعلا وبا
 هلل غيطملا ةفتلخلا دبع يف رصم كلم ىلوت : روفاك

 ةيديشخالا لبق نم صممح ريما : ؤلْؤل
 [ دمع نب نيسحلا هللادبع | ةلودلا فيس بدؤم : هيولخ نبا
 [ ّبتاكلا دم نب لبس | ةلودلا فيس خيش :رذ وبا
 ينادجلا سارف وبا

 (ربشالا هيوبس ريغ | يدنكلا ىسوم نب دم | يوغل ماع : هيوببس

 دابع نب ورم رشب يبا
 ةلودلا فيس باتك ريبك : يرماسلا جرفلا وبا
 ةلوّدلا فارشا زربا نم : يولعلا مساقلا وبا

 جفط نب نسحلا عابتا نم : يفوصلا مساقلا نب دمج
 زوفاك ةداق ريد : يعورلا كتاف عاجش وبا

 روفاك ريزو : تارفلا نب رفعج
 ةيرمم ةرعاشو ةبدا : ندشر تنب ةشئاع

 ةشئاع دلاو : ندشر

| 
 و راةلسب

 جاجحلا نبا سنؤم نب حلاص
 لاقلا نا مجاشك
 راكم نبا ءاف“رلا ”يرسلا
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